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Címzett: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Adminisztrációs osztály

Átvezetési kérelem függő számláról eseti díj számlára
Szerződésszám:

Szerződő neve:
Születési hely:

Születési idő:

Év

Hó

Nap

Cégjegyzékszám:

Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti szerződésszámú szerződés feltételeiben foglalt, a függő számlára valamint eseti számlá(k)ra vonatkozó
szabályokat ismerem.
Alulírott szerződő kérem, hogy a fenti szerződésszámú szerződés függő számlájáról átvezetésre kerüljön:
a függő számla teljes egyenlege
Ft/€1

a függő számla egy része, az alábbi összegben:

Az átvezetést az alábbi számlára kérem:
Forint és Euró Alapú Pannónia EsszenciaE Befektetési Életbiztosítás esetén:
5-össel kezdődő eseti díj számlára
Az eseti díj számla terhére ügyfélrendelkezés nélkül nem kerül a rendszeres díj kiegyenlítésre, azonban a díjfizetési időszak alatt lehetőség van bármikor rendelkezni arról, hogy
automatikus díjpótlás2 keretében az eseti egységek terhére kiegyenlítésre kerüljön a rendszeres díj.

CIG Pannónia Nyugdíj KötvényE esetén:
5-össel kezdődő nyugdíjcélú

eseti díj számlára

Az ide átvezetett összeg az átvezetés végrehajtásának adóévében az adóbevallásban rendelkezés alapjául szolgáló összegbe beleszámít, azaz ezen összeg után is jogosult
adókedvezmény igénybevételére. A nyugdíjcélú eseti díj számla terhére rendszeres díjkiegyenlítés nem történik. Az 5-össel kezdődő nyugdíjcélú eseti díj számláról történő bármilyen
pénzkivonás azonban a pénzkivonás időpontjáig ezen szerződése után igénybe vett összes kedvezmények 20%-al növelt értékű visszafizetését eredményezik.

3-assal kezdődő szabad

felhasználású eseti díj számlára (Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás)

Az ide átvezetett összeg nem számít bele az adóbevallásban rendelkezés alapjául szolgáló összegbe. A szabad felhasználású eseti díj számla terhére ügyfélnyilatkozat nélkül nem
kerül a rendszeres díj kiegyenlítésre, azonban a díjfizetési időszak alatt lehetőség van bármikor rendelkezni, hogy a szabad felhasználású eseti egységek terhére kiegyenlítésre kerüljön
a rendszeres díj automatikus díjpótlás2 keretében.
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Szerződő aláírása

: A megfelelő pénznemet kérjük aláhúzni!
: Az automatikus díjpótlás részletes szabályai a Különös Feltételek 9) pontja tartalmazza. Az automatikus díjpótlásra vonatkozó rendelkezést megadhatja
Ügyfélportálon, vagy kitöltött nyomtatvány visszaküldésével. Automatikus díjpótlás közteherfizetési kötelezettséggel járhat.
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Érvényes: 2018. június 14-től

Ügyfélszolgálat:

levelezés: 1300 Budapest, pf. 177
e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu

telefon: +36-1-5-100-200
telefax: +36-1-247-2021

P0000NY1802/01

Tájékoztatjuk, hogy átvezetési kérelmét Ügyfélszolgáltunk telefonos elérhetőségén (+36-1-5-100-200) is megteheti az Ügyfélszolgálat
nyitvatartási idejében.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
www.cigpannonia.hu

Tájékoztató
Jelen nyomtatvány az alábbi termékekhez kapcsolódik:
• Forint Alapú Pannónia EsszenciaE Befektetési Életbiztosítás,
• Euró Alapú Pannónia EsszenciaE Befektetési Életbiztosítás,
• CIG Pannónia Nyugdíj KötvényE .
A rendszeres biztosítási díj számlához kapcsolódó függő számlán kerül minden olyan befizetése
nyilvántartásra, melyet az 1-essel kezdődő szerződésszámára teljesít, azonban azokból rendszeres díj nem
kerül kiegyenlítésre, mert a befizetéskor nincs elvárt rendszeres díja, vagy a befizetés összege meghaladja az
elvárt rendszeres díját.
A függő számlán nyilvántartott összegeket a biztosító kamatmentes előlegként kezeli, így azokon
hozam sem érhető el, illetve költség sem kerül felszámolásra. Továbbá CIG Pannónia Nyugdíj KötvényE
esetén a függő számlán nyilvántartott összeg után adókedvezmény nem vehető igénybe, tekintettel
arra, hogy nem biztos a nyugdíjcélú felhasználás.
Jelen nyomtatvány kitöltésével és társaságunk elérhetőségére történő visszaküldésével rendelkezhet
arról, hogy korábbi befizetéseiből a függő számlán maradó összeget vagy annak egy részét
eseti számlájára átvezesse, annak érdekében, hogy azok befektetésre kerüljenek és ezáltal hozamot
érhessen el, vagy adott esetben adókedvezményt vehessen utána igénybe.
telefonos

elérhetőségén
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