Kegyeleti szerződés
Közvetítői kód:

Sorszám:

Kezdeti biztosítási összeg:

1 3

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő(k) és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. között életbiztosítási szerződés (a továbbiakban életbiztosítási szerződés)
jött létre, amelynek 1. Biztosítottja az 1. Megrendelő, 2. Biztosítottja (amennyiben van) a 2. Megrendelő, elsődleges Kedvezményezettje a Kegyeleti
szolgáltató. A kegyeleti szerződés kizárólag akkor kapcsolódik érvényesen az életbiztosítási szerződéshez, ha a biztosítási esemény
időpontjában elsődleges kedvezményezett meg van jelölve.
Jelen szerződés a 13
szerződésszámú életbiztosítási szerződés elválaszthatatlan melléklete, létrejöttének elmaradása, érvénytelensége, hatálytalansága, a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése, illetve a biztosítási szolgáltatásra jogosult kedvezményezett megváltozása esetén jelen szerződés hatályát veszti, és a kegyeleti szolgáltató minden, a jelen szerződésből eredő kötelezettsége alól mentesül.
A választott szolgáltatási csomag ára, de legfeljebb a Pannónia Alkony Életbiztosítás rendszeres díjainak biztosítási összege felett a biztosított halála után
az elsődleges kedvezményezett rendelkezhet úgy, hogy a fenti összeget köteles teljes egészében a kegyeleti szolgáltatásra fordítani.
Kegyeleti szolgáltató (elsődleges Kedvezményezett)
Cégnév: Pannónia Pi-Eta Kft., Székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1., Adószám: 14280126-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-896866

A Megrendelők személyes adatai
1. Megrendelő (az életbiztosítási szerződés 1. Biztosítottja)
Családi név:

Utónév:

Születéskori név:
Anyja születéskori
neve:
Születési hely:

Születési idő:

Adóazonosító jel:

2. Megrendelő (az életbiztosítási szerződés 2. Biztosítottja)
Családi név:

Utónév:

Születéskori név:
Anyja születéskori
neve:
Születési hely:

Születési idő:

Adóazonosító jel:

Megrendelő(k) az életbiztosítása (életbiztosításuk) rendszeres díjaiból szolgáltatott biztosítási összeg terhére a választott szolgáltatási csomag árának, de
legfeljebb a biztosítási összeg mértékéig elvégzendő kegyeleti szolgáltatást az alábbiak szerint rendeli(k) meg:
I. Megrendelő

II. Megrendelő

Település
Temető
Temetkezési szolgáltató
Temetés módja

(hagyományos, hamvasztásos vagy szórásos)

Választott szolgáltatási
csomag és annak ára:

A megrendelő(k) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben az általa (általuk) választott szolgáltatóval az elsődleges kedvezményezett nem áll szerződéses
jogviszonyban, vagy bármely okból eredően a szolgáltató nem tudja a szolgáltatást elvégezni (adott temetőben nem temethet, megszűnt, vis maior, stb.),
az elsődleges kedvezményezett a választott szolgáltatási csomag árát akkor is köteles teljes egészében a kegyeleti szolgáltatásra fordítani, de a tényleges
teljesítés a fenti rendelkezésektől eltérhet.
Megrendelő(k) tudomásul veszi(k), hogy a temetés rendjére, a sírhelyek használatára és az újraváltásra a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.
Megrendelő(k) tudomásul veszi(k) és egyben hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a kegyeleti szolgáltatás megfelelő színvonalú elvégzésének ellenőrzési garanciájaként a kegyeleti szolgáltatásról digitális fényképfelvételeket készítsen a kegyeleti szolgáltató a kegyeleti jogok sérelme nélkül.
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Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kegyeleti szolgáltató a kegyeleti szerződés teljesítésének előkészítése és teljesítése céljából, az
ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes és különleges (egészségi) adataimat kezelje, tárolja, illetve az alvállalkozója és a CIG Pannónia Életbiztosító
Nyrt. számára átadja. Ezen felhatalmazás alapján a felsorolt adatkezelők az átadott adatokat a kegyeleti szerződésben foglalt utolsó szolgáltatásának teljesítéséig, illetve a törvényben meghatározott ideig tárolhatják és kezelhetik.
A Megrendelő(k) tudomásul veszi(k), hogy a kegyeleti szolgáltatás a Magyarországon belüli halottszállítás költségeit foglalja magába. A külföldről történő
halottszállításra jelen szerződés nem terjed ki.
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