Díjfizetési tájékoztató

Pannónia EsszenciaE
B E F E K T E T É S I É L E T B I Z T O S Í TÁ S

No Kötvényszám

kötvényszám = ajánlatszám = szerződésszám (10 számjegy)

Ön 2 kötvényszámmal rendelkezik:
Az 1-essel kezdődőt a rendszeres díj kiegyenlítésekor használja
Az 5-össel kezdődőt az eseti díj kiegyenlítésekor használja
Kérjük fokozottan ügyeljen rá, hogy díjfizetéskor a közlemény rovatban a megfelelő szám szerepeljen. Amennyiben helytelen
ajánlatszámot ad meg, úgy sajnos a befizetett díjat nem tudjuk szerződése megfelelő számlájához rendelni.

Díjfizetési mód
Átutalás
Mind a rendszeres, mind az eseti díjat teljesítheti ezzel a móddal.
Kedvezményezett: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
HUF számlaszám: 10918001-00000024-98060007 (Unicredit Bank)
Ha külföldi bankszámláról utal Swift kód: BACXHUHB IBAN szám: HU11
Bankkártyás díjfizetés
Mind a rendszeres, mind az eseti díjat teljesítheti ezzel a móddal.
A Pannónia Ügyfélportálon, illetve a biztosító honlapján az Online fizetés menüpontban
(http://www.cigpannonia.hu/online_fizetes) kezdeményezheti.
Csoportos beszedés
Csak a rendszeres díjak kiegyenlítésére vonatkozóan választható.
Kérjük, hogy fedezetről gondoskodjon a terhelendő számlán!
Készpénzátutalási megbízás (csekk)
Csak a rendszeres díjak kiegyenlítésére vonatkozóan választható.

A

Automatikus díjpótlás
A Pannónia Ügyfélportálon, illetve a biztosító honlapján elérhető nyomtatványon keresztül lehetősége van rendelkezni arról, hogy a rendszeres díjak az eseti díjakból kerüljenek kiegyenlítésre. Felhívjuk figyelmét, hogy rendszeres díj
kiegyenlítés az eseti számláról kivont összeg tekintetében részleges visszavásárlásnak minősül, mely közteher fizetési
kötelezettséggel járhat!

!

FONTOS TUDNIVALÓK

Kérjük, tekintse át a Pannónia EsszenciaE Befektetési Életbiztosítás díjfizetésére vonatkozó részletes tájékoztatást
a biztosító honlapján, a Nyomtatványok menüpontban https://www.cigpannonia.hu/nyomtatvanyok
www.cigpannonia.hu
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A választott fizetési módtól függően akár a fizetés kezdeményezésétől számított 2-4 munkanap is
szükséges lehet arra, hogy a díj beérkezzen a biztosítóhoz, és az a szerződésen megjelenjen.

Díjfizetési tájékoztató Pannónia EsszenciaE
Befektetési Életbiztosítási szerződés esetén
1.

Milyen díjfizetési módot választhatok ajánlattételkor?
• átutalás
• csoportos beszedés
• készpénzátutalási megbízás (közismert nevén csekk)

Bankkártyás fizetéssel a választott díjfizetési módtól függetlenül minden esetben teljesíthet díjat.

2. Mit kell tudnom az ajánlatszámról, kötvényszámról / szerződésszámról?
Biztosítónk esetén az ajánlatszám megegyezik a kötvényszámmal / szerződésszámmal. Minden esetben 10 számjegyből áll.
Pannónia EsszenciaE Befektetési Életbiztosítás esetén 2 kötvényszám létezik. A kötvényszámok az első számjegyben térnek
el egymástól, így díjfizetés során kérjük, erre legyen figyelemmel.
A közlemény rovatban
• az 1-sel kezdődő ajánlatszámot / kötvényszámot tüntesse fel, amennyiben rendszeres díjat kíván kiegyenlíteni.
• az 5-sel kezdődő kötvényszámot tüntesse fel, amennyiben eseti díjat kíván fizetni.
Az ajánlatszámokat / kötvényszámokat megtalálja biztosítási ajánlatán, Pannónia Ügyfélportál felületén a szerződés adatai
között. Továbbá a kötvénylevélen is feltüntetésre kerül.

3.	Hogy teljesíthetem az első rendszeres díjrészletet, hogy a kockázatviselés elindulhasson?
A díjat mind bankkártyás fizetéssel, mind átutalással rendezheti. Az közlemény rovatba ne felejtse el beírni a biztosítási
ajánlat számát, amit az ajánlati nyomtatvány jobb felső sarkában talál.
Amennyiben ajánlattételkor a csoportos beszedési megbízást választotta, abban az esetben is egyénileg kell az első
díjrészletet megfizetnie.

4. Mit kell tudnom a bankkártyás díjfizetésről?
Bankkártyás fizetést a Pannónia Ügyfélportálon, illetve a biztosító honlapján az Online fizetés menüpontban
(http://www.cigpannonia.hu/online_fizetes) kezdeményezhet. Bankkártyás fizetéssel teljesítheti mind a rendszeres díját,
mind az eseti díjat a megfelelő kötvényszám megadásával. A biztosító honlpaján részletes tájékoztatást talál a bankártyás
díjfizetésről, annak biztonságáról és lépéseiről.

5. Mit kell tudnom az átutalásról?
Átutalással teljesítheti mind a rendszeres díját, mind az eseti díjat a megfelelő kötvényszám megadásával. Átutalással a
választott díjfizetési módtól függetlenül minden esetben teljesíthet díjat.
Átutalás választása esetén azt az alábbi számlaszámra teheti meg:
• Kedvezményezett: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
• HUF számlaszám: 10918001-00000024-98060007 (Unicredit Bank)
Külföldi bankszámláról indított utaláshoz az alábbi adatokat is szükséges megadnia:
• Swift kód: BACXHUHB
• IBAN szám: HU11

6. Mit kell tudnom a csoportos beszedésről?
A rendszeres díjak kiegyenlítésére vonatkozóan választható a csoportos beszedés. Csoportos beszedés választása esetén
szükséges felhatalmazást adnia számlavezető bankjának, hogy a biztosító által kezdeményezett beszedések végrehajthatóak
legyenek.
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Felhívjuk figyelmét, amennyiben a rendszeres díjak kiegyenlítésére vonatkozóan a csoportos beszedést választotta, akkor
biztosítónk a díj esedékességét megelőző hétfőn elindítja a csoportos beszedést, ha az indítás időpontjában rendszeres
díja még nincs kiegyenlítve. Ha rendszeres díját – a csoportos beszedés indítása és végrehajtása között – egyéb formában
rendezi (pl. átutalással, bankkártyás díjfizetéssel), ettől függetlenül a csoportos beszedés végrehajtása megtörténik. Kérjük,
hogy fedezetről gondoskodjon a terhelendő számlán, lehetőség szerint ne fizessen más módon. Sikertelen terhelés esetén a
választ követő hétfőn ismét elindítja biztosítónk a csoportos besztedést.

7.

Mit kell tudnom a készpénzátutalási megbízásról?

A rendszeres díjak kiegyenlítésére vonatkozóan választható a készpénzátutalási megbízás. A biztosító postai úton küldi
meg a szerződő részére a rendszeres díjak teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízást díjfizetési gyakoriságnak
megfelelően. A készpénzátutalási megbízás tartalmazza a befizetéshez szükséges szerződésszámot, valamint a biztosító
adatait.

8. Hogy teljesíthetem a második és további rendszeres díjrészleteket?
Az esedékes rendszeres díjat a választott díjfizetési mód szerint tudja teljesíteni. Ezen túl minden esetben lehetősége van a
díjat bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással rendezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a közlemény rovatba ne felejtse el beírni a biztosítási ajánlat számát / kötvényszámát.

9.

Hogy teljesíthetek eseti díjakat a szerződésre?

Eseti díjat bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással teljesíthet szerződésére a szerződés tartama során bármikor. Felhívjuk
figyelmét, hogy a közlemény rovatba ne felejtse el beírni az eseti díjakra vonatkozó kötvényszámát, mely 5-sel kezdődik, és
10 számjegyből áll.

10.	Mi történik, ha nem adom meg a közlemény rovatban az ajánlatszámot, vagy rossz
ajánlatszámot adok meg?
A biztosító nem tudja a beérkező díjat automatikusan beazonosítani és a biztosítási szerződésre lekönyvelni. A biztosító
megpróbálja ezen díjakat egyedileg beazonosítani, azonban ha ezen eljárás nem vezet eredményre, úgy a biztosító a
beazonosítatlan tételeket visszafizeti a befizető részére. Amennyiben a közlemény rovatban megadott ajánlatszám
megtalálható a biztosító szerződés nyilvántartó rendszerében, úgy a díj a beazonosítását követően a megadott ajánlatszámhoz
tartozó szerződésen kerül lekönyvelésre.

11. Mi az a függő számla? Mit kell tudnom róla?
A függő számla a rendszeres díj számlához kapcsolódó technikai számla. Az esedékesség előtt megfizetett díjak nyilvántartására
szolgál a következő esedékességig.
Továbbá a függő számlán kerülnek nyilvántartásra azok a befizetések és összegek is:
• melyek nem elegendőek az esedékes, rendszeres díj kiegyenlítésére,
• az esedékes rendszeres díj kiegyenlítése után fennmaradó összegek, ha a befizetés és a függő számla egyenlege
együttesen meghaladja a rendszeres díjat.
A függő számlán nyilvántartott összegek nem kerülnek befektetésre, azokat a biztosító kamatmentesen kezeli. A függő
számlán nyilvántartott összegekre vonatkozóan nem számol fel költséget a biztosító.

12.	Megadhatok-e olyan rendelkezést, amely alapján a rendszeres díjak az eseti díjakból
kerülnek kiegyenlítésre? (a továbbiakban automatikus díjpótlás)
Igen van erre lehetősége a szerződés tartama során bármikor Pannónia Ügyfélportálon keresztül, vagy a biztosító honlapján
elérhető nyomtatványon keresztül. A szerződés tartama alatt felhatalmazását bármikor visszavonhatja, és bármikor
ismételten megadhatja. Felhívjuk figyelemét, hogy az automatikus díjpótlás közteher (adó) fizetési kötelezettséggel járhat.
Amennyiben aktiválta az automatikus díjpótlást, és az eseti díj számla aktuális értéke fedezetet nyújt a Pannónia EsszenciaE
Befektetési Életbiztosítás Különös Feltétleleiben foglaltak szerint a rendszeres díj kiegyenlítésére, úgy a rendszeres díja az
esedékesség napján kiegyenlítésre kerül. Felhívjuk figyelmét, amennyiben automatikus díjpótlás bekapcsolt állapota esetén
a díjat mégis megfizetné, úgy amennyiben a díj az esedékességet követően kerül a függő számlán jóváírásra, és az eseti díj
számla nyújt fedezetet a rendszeres díjra, úgy ez az összeg a függő számlán marad. Automatikus díjpótlás bekapcsolása
esetén javasoljuk megfontolásra a csoportos beszedési díjfizetési mód változtatását, tekintettel arra, hogy a csoportos
beszedés indítása és végrehajtása között a rendszeres díja az automatikus díjpótlás keretében kiegyenlítésre kerülhet. A
csoportos beszedés működéséről részletesen 6. pontban olvashat.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy helyes ajánlatszámot adjon meg. Amennyiben helytelen ajánlatszámot ad meg,
úgy sajnos a befizetett díjat nem tudjuk szerződése megfelelő számlájához rendelni.
Kérjük, hogy díj fizetése során legyen figyelemmel arra, hogy a választott fizetési módtól függően akár
a fizetés kezdeményezésétől számított 2-4 munkanap is szükséges lehet arra, hogy a díj beérkezzen a
biztosítóhoz, és az a szerződésen megjelenjen.

