
Kifizetési igénybejelentő
euro trend, lánchíd, Planéta, generáció, egyszeri díjas szelence

és folyaMatos díjfizetésŰ egész életre szóló életbiztosításoKhoz
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1. A szerződés adatai

a. Módozat: GB

b. Szerződésszám:

c. Technikai alszám:

d. Szerződés típusa: folyamatos díjas egyszeri díjas rendkívüli/eseti befizetés

e. Az igénybejelentőhöz csatolt dokumentumok:

2. Adatok a kifizetés teljesítéséhez

a. Alulírott
mint a fenti életbiztosítás szerződője/lejárati kedvezményezettje, a fenti életbiztosítás vonatkozásában a következő igénybejelentéssel élek:

lejárati szolgáltatás visszavásárlás részleges visszavásárlás részkifizetés (GB115 és GB158) 30 napon belüli felmondás

b. Részleges visszavásárlás esetén eszközalaponkénti/portfóliónkénti megbontás. Összegek a biztosítás devizanemében.

Választott eszközalap/portfólió Visszavásárolt összeg

Összesen:

c. Lakcím:

út, utca, tér szám emelet ajtó

d. Telefon: - e. Adóazonosító jel/adószám:

f. E-mail: g. Állampolgárság:

h. Az adózási jogszabályok szerint külföldi illetőségű személynek minősül: igen nem

i. A szolgáltatási összeg kifizetése:

Utalás folyószámlára: Bank neve:

Számlaszám: - -

Utalás postai címre:

út, utca, tér szám emelet ajtó

A következő összeg átkönyvelése a Groupama Biztosítónál lévő szerződésszámú/ajánlati sorszámú

GB jelű biztosításra egyszeri díjként rendkívüli/eseti befizetésként:

teljes összeg Ft/€ (jelen biztosítás devizaneme szerint).

j. Nyilatkozat egész életre szóló életbiztosítások esetén
Alulírott szerződő nyilatkozom, hogy amennyiben történt – kifizető által – adómentes díjfizetés a fenti főbiztosításra/rendkívüli befizetésre, annak

összege a teljes tartam alatt: Az összes befizetett díj Ft/€ (jelen biztosítás devizaneme szerint).

érkeztetô bélyegzô helye

Az OTP Csoport partnere



Alulírott szerződő nyilatkozom, hogy (részle-
ges) visszavásárlási szolgáltatási igényem benyúj-
tását megelőzően a visszavásárlásra vonatkozó
tájékoztatásban részesültem az alábbi tartalom-
mal, továbbá nyilatkozom, hogy a tájékoztatást
megértettem és tudomásul vettem: Az 1. b. pont-
ban megjelölt szerződésszámú életbiztosítás
(részleges) visszavásárlásának szabályait, a szol-
gáltatási összeg meghatározásának és kifizetésé-
nek módját a vonatkozó különös feltételek és
annak kiegészítései, továbbá a különös feltételek
részét képező visszavásárlási tábla tartalmazza.
Alulírott szerződő tudomásul veszem, hogy
(részleges) visszavásárlás esetén a biztosító a jelen
igénybejelentés biztosítóhoz történő beérkezését
követő 2. munkanapon érvényes aktuális megta-
karítási összeget és visszavásárlási arányokat veszi
alapul a kifizetéskor. Visszavásárlás esetén a kifize-
tett összeg kisebb is lehet, mint az aktuális megta-
karítási összeg, illetve részleges visszavásárlásnál
az aktuális megtakarítási összeg a visszavásárolt
összegnél nagyobb mértékben is csökkenhet.
Amennyiben a részleges visszavásárlás után
fennmaradó aktuális megtakarítási összeg nem
érné el a módozat feltételeiben megszabott mi-
nimális értéket, illetve a fent megjelölt igény
nem hajtható végre a biztosítási feltételekben
rögzített szabályok alapján, úgy a biztosító nem
teljesíti a kérelmet, az elutasításra kerül.
A biztosító a szolgáltatási összegből minden
esetben levonja és megfizeti az adóköteles ka-
matjövedelmet terhelő kamatadót és egészség-
ügyi hozzájárulást.
Alulírott biztosított hozzájárulok a szerződő
által bejelentett fenti szolgáltatási igény teljesíté-
séhez.
Alulírott szerződő hozzájárulok, hogy ameny-
nyiben a szolgáltatási összeg kifizetésére a 2. i.
pontban megjelölt ajánlati sorszámú biztosításra
történő átkönyvelést választom, és az ajánlaton

megadott egyszeri díjtól eltérő mértékű összeg
kerül átkönyvelésre a biztosításra, beleértve a
jelen és esetleges további kapcsolódó szolgálta-
tási igényekből eredő kifizetéseket, illetve saját
befizetésemet, akkor a biztosító az ajánlaton
megadott egyszeri díjat a ténylegesen beérkezett
összegek alapján módosíthatja.
Alulírott szerződő tudomásul veszem, hogy a
lejárati szolgáltatás, a felmondási összeg, illetve a
visszavásárlási összeg kifizetésével a biztosítási
szerződés megszűnik.
A fentieken túlmenően tudomásul veszem az
alábbiakat:
Azon portfóliók vagy eszközalapok esetében, ahol
a lejárati szolgáltatásra a biztosító tőkevédelmet
(bizonyos esetekben hozamvédelmet is) vállal, a
tőkevédelem (hozamvédelem) kizárólag a bizto-
sítási esemény bekövetkeztekor érvényesül, tehát
(részleges) visszavásárlás esetén az egyéni szám-
lán nyilvántartott befektetési egységeket a biztosí-
tó a (részleges) visszavásárlási kérelem biztosító-
hoz történő beérkezése utáni második munkana-
pi piaci vételi árfolyamon értékeli, mely a védett
vételi árfolyam értékénél kisebb is lehet, így bizo-
nyos esetekben a visszavásárlási érték a tőkevé-
dett érték alatt maradhat, vagyis: a (részleges)
visszavásárlás a piaci árfolyam nagyságától függő-
en akár jelentős veszteség realizálásával járhat.
Az egységek védett vételi árfolyama: A tőkevé-
delem lejáratkori teljesítése érdekében a biztosí-
tó a kockázatviselés kezdetétől a biztosítás lejá-
ratáig valamennyi munkanapra meghatározza az
adott tőkevédett portfólió eszközalapja befekte-
tési egységeinek védett vételi árfolyamát.
Ha egy adott napra nem kerül meghatározásra
árfolyam, akkor az utolsó ismert árfolyam marad
érvényben.
Az egységek piaci vételi árfolyama: A biztosító a
kockázatviselés kezdetétől minden munkanapra
meghatározza az adott tőkevédett eszközalap

befektetési egységeinek piaci árfolyamát.
Amennyiben egy adott napra nem kerül megha-
tározásra árfolyam, akkor az utolsó ismert árfo-
lyam marad érvényben, e szabály alól kivételt
képez a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam az
egyéni számla tekintetében. A lejáratkor aktuális
piaci vételi árfolyam meghatározása a kiegészítő
feltételek szerint történik. A piaci vételi árfolyam
egyenlő az adott eszközalapban egy egységre
jutó nettó eszközértékkel.
Alulírott lejárati kedvezményezett tudomásul
veszem, hogy amennyiben új szerződés egysze-
ri díját kívánom a jelen szolgáltatási igénybeje-
lentőn megadott lejáró, tőkevédett vagy tőke- és
hozamvédett portfólió választásával megkötött
szerződés lejárati összegéből fedezni, azt a biz-
tosító csak akkor tudja teljesíteni, amennyi-
ben a lejáró portfólió tőkevédelmét vagy
tőke- és hozamvédelmét nyújtó partnerek fi-
zetési kötelezettségüknek eleget tesznek, il-
letve nem áll elő fizetésképtelenségüket
eredményező helyzet. Amennyiben a portfó-
lió kiegészítő feltételében megadott partner
részben vagy egészben nem teljesíti fizetési
kötelezettségeit, akkor a portfólió mögöttes
Kötvény kifizetései is meghiúsulhatnak, illetve
késhetnek, így ebben a szélsőséges esetben
a tőkevédelem vagy a tőke- és hozamvéde-
lem nem feltétlenül biztosított. Ebben az
esetben az új ajánlaton feltüntetett egyszeri
díjat a szerződőnek kell teljesíteni.
Tájékoztatjuk, hogy a kár-, illetve szolgáltatási
igény bejelentése, annak rendezése során meg-
adott adatok kezelésének a célja a szolgáltatási
igény elbírálása, a kárrendezési eljárás lefolytatá-
sa, a biztosító szolgáltatásának teljesítése. Az
adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a
biztosító honlapján (www.groupama.hu), vala-
mint ügyfélszolgálati irodáiban elérhető adatke-
zelési tájékoztató tartalmazza.
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szerződő/lejárati kedvezményezett 1. biztosított 2. biztosított biztosító ügyintézője


