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Nyilatkozat automatikus díjpótlásról
Szerződésszám/ajánlatszám:

Szerződő neve:

Születési hely, idő:

Cégjegyzékszám:
Alulírott a fenti szerződésszámú/ajánlatszámú szerződésem díjfizetési gyakoriságának megváltoztatását kérem

éves

féléves gyakoriságra.

Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti szerződésszámú/ajánlatszámú Pannónia Klikk Életbiztosítási ajánlatom esetében kérem a rendszeres díj
automatikus kiegyenlítését az eseti díj számla terhére. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felé
jelen nyilatkozatban bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek, valamint nyilatkozom, hogy az életbiztosítási szerződésre vonatkozó Általános és
Különös Feltételeket megismertem és elfogadom.
Egyúttal tudomásul veszem és elfogadom a Különös Feltételek 8) A biztosítási díj átváltása befektetési egységre (allokáció) pontjának a) és b)
alpontja szerinti rendelkezéseit.
a) A megfizetett, beazonosított biztosítási díjakat a biztosító a díjjóváírást megelőző értékelési napra vonatkozó árfolyamon befektetési egységre
váltja az eseti befizetésekre vonatkozó eszközalapok közötti felosztási aránynak megfelelően. Amennyiben a szerződő ajánlattételkor nem ad meg
az eseti díjakra vonatkozó eszközalapok közötti felosztási arányt, a díj teljes egésze a Likviditási Eszközalapba kerül befektetésre.
b) Az így megképzett eseti befektetési egységekből a biztosító jogosult és köteles fedezni az esedékessé vált rendszeres biztosítási díjat – legkorábban
az esedékesség napján (ha ez nem értékelési napra esik, akkor a következő értékelési napon), illetve, ha az előírt rendszeres díj összegére az eseti
befektetési egységek értéke az esedékesség napján (ha ez nem értékelési napra esik, akkor a következő értékelési napon) nem nyújt elegendő
fedezetet, akkor azon az értékelési napon, amikor a fedezet legkorábban rendelkezésre áll. Ennek során a biztosító annyival csökkenti a megvásárolt
eseti befektetési egységek számát, hogy az ilyen módon levont eseti befektetési egységek értéke az esedékessé vált rendszeres díjjal legyen egyenlő.
A biztosító az esedékessé vált rendszeres biztosítási díjat adminisztrációs díjjal, allokációs költséggel, valamint az első biztosítási évben esedékes
rendszeres díjak vonatkozásában a kezdeti költséggel csökkenti, majd a fennmaradó összeget a rendszeres díjra vonatkozó eszközalapok közötti
felosztási aránynak megfelelően befektetési egységre váltja. Ennek során a végrehajtás napját megelőző értékelési napra vonatkozó
árfolyamot használja fel a biztosító, amely árfolyam eltérhet, nagyobb, de kisebb is lehet annál, mint amelyen a befizetett
díjat az a) pont szerint befektetési egységre váltotta. Az átváltás után az eseti díjak egyéni számláján fennmaradó összeget a biztosító az
eseti befizetésekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Amennyiben az esedékes rendszeres díj az esedékesség napján érkezik be,
vagy amennyiben az esedékes rendszeres díj az esedékesség napját követően úgy érkezik be, hogy ezen időpontig az eseti befektetési egységek
értéke nem érte el az esedékes rendszeres díj fedezéséhez szükséges értéket, úgy az a) pontban leírtak végrehajtása után a biztosító azonnal, a
díjjóváírást megelőző értékelési napra vonatkozó árfolyamon annyival csökkenti az eseti díjakból képzett befektetési egységek számát, hogy az ilyen
módon levont eseti befektetési egységek értéke az esedékessé vált rendszeres biztosítási díjjal legyen egyenlő, majd az esedékessé vált rendszeres
biztosítási díj adminisztrációs díjjal, allokációs költséggel, valamint az első biztosítási évben esedékes rendszeres díjak vonatkozásában a kezdeti
költséggel csökkentett összegét a rendszeres díjra vonatkozó eszközalapok közötti felosztási aránynak megfelelően befektetési egységre váltja.
Az esedékes rendszeres díj fentiek szerint történő rendezése után az eseti díjakból képzett befektetési egységek értékének eszközalapok közötti
aránya nem változik az esedékes rendszeres díj rendezését megelőző állapothoz képest.
Az esedékes rendszeres díj fentiek szerint történő rendezéséért a biztosító külön költséget nem számít fel.
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