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Nyilatkozat rendszeres biztosítási díj előre fizetéséről
Szerződésszám:
Szerződő neve:
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Cégjegyzékszám:

Kérjük, alábbi tájékoztatónkat olvassa el figyelmesen!
1.) A rendszeres biztosítási díj előre fizetéséhez kapcsolódó szabályok:
a) A szerződőnek lehetősége van arra, hogy egy díjfizetési gyakoriság szerinti időszakra a rendszeres biztosítási díjat előre
megfizesse, tehát egy díjfizetési gyakoriság szerinti rendszeres biztosítási díjat annak esedékessé válása előtt teljesítsen.
b) A szerződőnek ezen kérését jelen formanyomtatványon írásban vagy a biztosító Ügyfélszolgálatánál személyesen/telefonon kell
jeleznie.
c) A kérés végrehajtásának feltétele, hogy a nyilatkozat – személyesen, telefonon vagy írásban – legkésőbb az előre fizetés céljából
tett befizetés biztosító általi beazonosítását megelőző második munkanapon 15 óráig a biztosítóhoz beérkezzen, továbbá, hogy
a formanyomtatvánnyal – vagy a telefonos közléssel – egyértelműen azonosítható befizetés az előre fizetni kívánt rendszeres díj
összegére fedezetet nyújtson.
d) A biztosító az előre fizetés iránti kérést a fentieken túl csak akkor hajtja végre, ha az előre fizetett rendszeres díj fedezetének
szánt befizetést követően először esedékes, díjfizetési gyakoriság szerinti rendszeres díj még nincs kiegyenlítve, illetve, ha az
előre fizetett rendszeres díj fedezetének szánt befizetés időpontját megelőzően esedékessé vált összes, díjgyakoriság szerinti
rendszeres díj ki van egyenlítve.
e) Ha az előre fizetni kívánt rendszeres díj biztosítási évfordulón esedékes és a biztosítási szerződéshez kiegészítő biztosítás(ok)
kapcsolódnak, akkor a szerződő kötelezettsége, hogy a befizetés előtt a biztosító Ügyfélszolgálatánál tájékozódjon a kiegészítő
biztosítás(ok) érintett biztosítási évfordulótól aktuális díjáról, és a befizetést (előre fizetést) ezt figyelembe véve teljesítse.
f) Amennyiben a biztosítási szerződés lehetőséget ad értékkövetésre, és az előre fizetni kívánt rendszeres díj biztosítási évfordulón
esedékes, a szerződő a díj előre fizetése iránti igényének benyújtásával az érintett biztosítási évfordulón lemond az értékkövetés
lehetőségéről, kivéve:
• ha valamely, a biztosító által felajánlott indexmértéket a szerződő már elfogadta. Ez esetben az indexmértékkel megnövelt
rendszeres díj összegének megfelelő befizetést vár el a biztosító.
• a Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítást, a CIG Pannónia Nyugdíj Kötvényt valamint a (Forint vagy Euró
Alapú) Pannónia Esszencia Befektetési Életbiztosítást, ahol a szerződő az érintett biztosítási évfordulóra vonatkozóan
elfogadja a Különös Feltételek Értékkövetés című pontjának b) alpontjában rögzített, legkisebb indexmértékét, és tudomásul
veszi, hogy az előre fizetést erre is tekintettel kell teljesítenie.
g) A rendszeres biztosítási díj előre fizetése esetén az adminisztrációs díj és a rendszeres díjra vonatkozó allokációs költség,
valamint Origo Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás, a CIG Pannónia Nyugdíj Kötvény valamint a (Forint vagy Euró Alapú)
Pannónia Esszencia Befektetési Életbiztosítás esetén a bónusz előjegyzés költsége az előre fizetett, díjfizetési gyakoriságnak
megfelelő időszakra is előre fizetendő, s az előre fizetett rendszeres díj befektetési egységre váltásakor esedékes.
h) A szerződés rendszeres biztosítási díjának előre fizetése esetén, amennyiben az előre fizetni kívánt rendszeres díj biztosítási
évfordulón esedékes, az érintett biztosítási évfordulóra meglévő kiegészítő biztosítások szerződő általi felmondása, illetve új
kiegészítő biztosítások megkötése nem lehetséges. Ezen rendelkezés nem alkalmazandó a Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosításra.
2.) Egyéb rendelkezések a rendszeres biztosítási díj előre fizetésével kapcsolatban:
a) Jelen nyilatkozatot hiánytalanul kitöltve kell beküldeni a biztosítóhoz postán, faxon, e-mailben, vagy személyesen eljuttatni a
biztosító Ügyfélszolgálatához.
b) Ha a biztosító a jelen nyilatkozat vagy telefonos bejelentés alapján tett befizetést az előre fizetés bármely feltételének meghiúsulása
miatt nem tudja előre fizetett rendszeres biztosítási díjként lekönyvelni, akkor a befizetés kezelése a Különös Feltételekben
rögzített általános eljárásnak megfelelően történik.
c) Ha a jelen nyilatkozat vagy telefonos bejelentés alapján tett befizetést az előre fizetni kívánt rendszeres díj összegénél nagyobb,
akkor a különbözet kezelése a Különös Feltételekben rögzített általános eljárásnak megfelelően történik.
d) A rendszeres biztosítási díj előre fizetésétől függetlenül a kezdeti befektetési egységek visszavásárlására továbbra is a Különös
Feltételek rendelkezései az irányadók.
e) A rendszeres biztosítási díj előre fizetése kedvezőtlen adózási következményekkel járhat. Részletes információért kérjük
forduljon adótanácsadójához, biztosításközvetítőjéhez vagy a biztosító Ügyfélszolgálatához.
Alulírott szerződő a fentieket tudomásul veszem és elfogadom, s kérem, hogy a biztosító a szerződésemre
dátummal befizetett
Ft/€, azaz
Ft/€ összeget előre fizetett rendszeres biztosítási díjként kezeljen.
összegből

Ft/€

Kérjük ügyeljen a befizetés dátumának és összegének helyes megadására!
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