Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítási ajánlat
a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Baleset- és Egészségbiztosítási Feltételei,
valamint a Likviditás Plusz Kiegészítő Balesetbiztosítás Különös Feltételei szerint

1. Szerződő adatai
Jelen ajánlatban szereplő adatok megegyeznek a

ajánlatszámú Pannónia Klikk Életbiztosítási ajánlatban szereplő szerződő adataival.

2. Biztosított adatai
Jelen ajánlatban szereplő adatok megegyeznek a Szerződő adatai pontban megnevezett Pannónia Klikk Életbiztosítási ajánlatban szereplő biztosított adataival.

3. Szerződés adata
A biztosítás tartama: határozatlan, a főbiztosítás megszűnéséig tart.
Díjfizetési gyakoriság: fenntartási díj először az elsőként teljesített szabad felhasználású eseti biztosítási díj megfizetésének időpontjában esedékes. Minden további fenntartási
díj a főbiztosításnak az elsőként teljesített szabad felhasználású eseti biztosítási díj megfizetésének időpontját követő biztosítási évfordulóin esedékes. A szerződésre szabad
felhasználású eseti biztosítási díj bármikor fizethető. Szabad felhasználású eseti díjat a főbiztosítás ajánlatszámának első karakterének 3-asra cserélésével
kapott ajánlatszámra kell teljesíteni! (Például amennyiben az Ön szerződésének ajánlatszáma 1234567890, úgy a szabad felhasználású eseti díjat a 3234567890 ajánlatszám
megjelölésével kell teljesíteni)
Díjfizetési tartam: azonos a főbiztosítás tartamával.

4. Nyilatkozat személyes adatokról

 Aláírásommal igazolom, hogy a szerződőnek és a biztosítottnak a főbiztosítási ajánlaton rögzített vagy az ajánlat elfogadását követően
a biztosítóhoz bejelentett és ott rögzítésre került személyes adataiban változás nem következett be.
 Adataim vagy a biztosított adatainak változása miatt, jelen ajánlat mellé kitöltésre került az „Adatváltozás” c. nyomtatvány, mely az
ajánlattal egyidejűleg a biztosítóhoz beérkezik.
Alulírott hozzájárulok, hogy jelen ajánlattételt követően a biztosítással kapcsolatos különleges adataimat a főbiztosításban tett nyilatkozatom
alapján kezelje. Alulírott tudomásul veszem, hogy a főbiztosításom adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásának rendelkezései kiterjednek a
kiegészítő biztosításra is.
Kelt: ____________________,
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_______________________

Szerződő aláírása

_______________________

Biztosított aláírása*

* Ha nem azonos a szerződővel.

5. Nyilatkozat a kapott tájékoztatásról és az átvett dokumentumokról

Aláírásommal igazolom, hogy az ajánlattétel előtt tájékoztatást kaptam az ajánlat tárgyát képző Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás
jellemzőiről. A tájékoztatás során az alábbi dokumentumokat kaptam meg:
a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Baleset- és Egészségbiztosítási Feltételeit és a Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás
Különös Feltételeit,
az ajánlati nyomtatványt, továbbá a személyes adatokról, a kapott tájékoztatásról és az átvett dokumentumokról szóló nyilatkozatokat.
A termékre vonatkozó tájékoztatást és dokumentumokat megkaptam, azokat áttekintettem – különös tekintettel a fent ismertetett
feltételekre –, és az azokban foglaltakat tudomásul vettem.

Érvényes: 2015. július 1-től 
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_______________________

Szerződő aláírása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy képviselőink sem készpénz átvételére, sem kezelésére nem jogosultak!

P0107NY1674/01

Kelt: ____________________,

Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítási ajánlat
a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Baleset- és Egészségbiztosítási Feltételei,
valamint a Likviditás Plusz Kiegészítő Balesetbiztosítás Különös Feltételei szerint

1. Szerződő adatai
Jelen ajánlatban szereplő adatok megegyeznek a

ajánlatszámú Pannónia Klikk Életbiztosítási ajánlatban szereplő szerződő adataival.

2. Biztosított adatai
Jelen ajánlatban szereplő adatok megegyeznek a Szerződő adatai pontban megnevezett Pannónia Klikk Életbiztosítási ajánlatban szereplő biztosított adataival.

3. Szerződés adata
A biztosítás tartama: határozatlan, a főbiztosítás megszűnéséig tart.
Díjfizetési gyakoriság: fenntartási díj először az elsőként teljesített szabad felhasználású eseti biztosítási díj megfizetésének időpontjában esedékes. Minden további fenntartási
díj a főbiztosításnak az elsőként teljesített szabad felhasználású eseti biztosítási díj megfizetésének időpontját követő biztosítási évfordulóin esedékes. A szerződésre szabad
felhasználású eseti biztosítási díj bármikor fizethető. Szabad felhasználású eseti díjat a főbiztosítás ajánlatszámának első karakterének 3-asra cserélésével
kapott ajánlatszámra kell teljesíteni! (Például amennyiben az Ön szerződésének ajánlatszáma 1234567890, úgy a szabad felhasználású eseti díjat a 3234567890 ajánlatszám
megjelölésével kell teljesíteni)
Díjfizetési tartam: azonos a főbiztosítás tartamával.

4. Nyilatkozat személyes adatokról

 Aláírásommal igazolom, hogy a szerződőnek és a biztosítottnak a főbiztosítási ajánlaton rögzített vagy az ajánlat elfogadását követően
a biztosítóhoz bejelentett és ott rögzítésre került személyes adataiban változás nem következett be.
 Adataim vagy a biztosított adatainak változása miatt, jelen ajánlat mellé kitöltésre került az „Adatváltozás” c. nyomtatvány, mely az
ajánlattal egyidejűleg a biztosítóhoz beérkezik.
Alulírott hozzájárulok, hogy jelen ajánlattételt követően a biztosítással kapcsolatos különleges adataimat a főbiztosításban tett nyilatkozatom
alapján kezelje. Alulírott tudomásul veszem, hogy a főbiztosításom adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásának rendelkezései kiterjednek a
kiegészítő biztosításra is.
Kelt: ____________________,

2 0

év

hó

nap

_______________________

Szerződő aláírása

_______________________

Biztosított aláírása*

* Ha nem azonos a szerződővel.

5. Nyilatkozat a kapott tájékoztatásról és az átvett dokumentumokról

Aláírásommal igazolom, hogy az ajánlattétel előtt tájékoztatást kaptam az ajánlat tárgyát képző Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás
jellemzőiről. A tájékoztatás során az alábbi dokumentumokat kaptam meg:
a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Baleset- és Egészségbiztosítási Feltételeit és a Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás
Különös Feltételeit,
az ajánlati nyomtatványt, továbbá a személyes adatokról, a kapott tájékoztatásról és az átvett dokumentumokról szóló nyilatkozatokat.
A termékre vonatkozó tájékoztatást és dokumentumokat megkaptam, azokat áttekintettem – különös tekintettel a fent ismertetett
feltételekre –, és az azokban foglaltakat tudomásul vettem.

Érvényes: 2015. július 1-től 

2 0

év

hó

nap

_______________________

Szerződő aláírása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy képviselőink sem készpénz átvételére, sem kezelésére nem jogosultak!

P0107NY1674/01

Kelt: ____________________,

