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HITELFEDEZETI ZÁRADÉK
1. BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ADATAI
Ajánlatszám:

Szerződő neve:

Születési helye, ideje:

Biztosított neve:

Születési helye, ideje:

Záradékolt
fedezetek:

Egyösszegű haláleseti szolgáltatás

Rokkantsági szolgáltatás

2. HITEL ADATAI
Pénzügyi intézmény:

Fiók:

Banki ügyfélazonosító:

Hitel/kölcsön szerződés száma:

Biztosított neve:

Születési helye, ideje:

Hitel/kölcsön összege:

Hitel/kölcsön típusa:

Fent megnevezett pénzügyi intézmény a jelen biztosítási ajánlatban Biztosítottként megjelölt és fent megnevezett személy részére
(a továbbiakban Biztosított) a fent megjelölt hitel/kölcsönszerződés alapján hitelt/kölcsönt folyósít. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
(székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045857 – a továbbiakban: Biztosító) hitelfedezetet nyújt a jelen
életbiztosítási szerződésben (a továbbiakban: Biztosítási szerződés) a fent megjelölt fedezetek mindenkor hatályos biztosítási összegeinek erejéig a fent megjelölt pénzügyi intézmény részére.
A Szerződő/Biztosított hozzájárulásával a Biztosítottnak a pénzügyi intézménnyel kötött hitel- és/vagy kölcsönszerződése szerint
a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló tőketartozása és járulékai erejéig a Biztosító a pénzügyi intézménynek fizeti ki a szolgáltatási összeget.
A Biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkeztekor a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló bármely esedékes fizetési kötelezettségét – így a hitel/kölcsönszerződésben megjelölt tőke összegét és az abban kikötött mindenkori kamatot,
a hitel/kölcsöntartozás késedelmes teljesítése, illetve a tartozás teljesítésének elmaradása esetén megfizetendő késedelmi kamatot,
valamint az egyéb szerződés szerinti díjakat és költségeket, az esetlegesen felmerülő igényérvényesítési költségeket – a pénzügyi intézmény köteles a biztosítás szolgáltatási összegének terhére érvényesíteni.
A Biztosított és a Szerződő tudomásul veszi, hogy amennyiben a pénzügyi intézménynek a fentiek szerint a Biztosító által fizetett összegre való joga megnyílik, a pénzügyi intézmény minden további külön engedély nélkül jogosult a Biztosítóval szembeni követelések
javára történő megfizetése érdekében eljárni.
A pénzügyi intézmény a javára megfizetett összegeket a fennálló hitel/kölcsöntartozás kiegyenlítésére fordítja. A pénzügyi
intézmény csak az őt a hitel vagy kölcsönszerződés alapján ténylegesen megillető teljes követelését fedező összegre tarthat igényt.
A Biztosító szolgáltatására kizárólag a biztosítási esemény bekövetkezése, bejelentése és a Biztosítónak a szolgáltatási igény jogosságára
vonatkozó elbírálása után, a biztosítási feltételekben előírtak szerint kerül sor, a pénzügyi intézmény által kiállított azon igazolás alapján,
amely a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában fennálló tartozás összegét rögzíti.
Amennyiben a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége bekövetkezik, a fizetés átutalással, a pénzügyi intézmény igazolásának kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.
A pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettségek teljesítése után esetleg fennmaradó biztosítási szolgáltatásra
a biztosítási szerződésben megjelölt Kedvezményezett(ek) jogosult(ak), a szerződésben meghatározott arányban.
A Szerződő hozzájárul, hogy a Biztosító a fent megnevezett pénzügyi intézményt tájékoztassa a Biztosítottra vonatkozó záradékolt
fedezet(ek) megszűnéséről.
Jelen Hitelfedezeti Záradék csak a fent megnevezett pénzügyi intézmény hozzájárulásával, illetve kérésére törölhető az életbiztosítási
szerződésről.
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Kelt: _________________________

Érvényes: 2018. június 1-től

Ügyfélszolgálat:

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

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

