Az OTP Csoport partnere

IGÉNYBEJELENTÔ GYERMEKSZÜLETÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉRE
ÉLETBIZTOSÍTÁS ALAPJÁN
1. Groupama Garancia Biztosító feljegyzései
a. Szervezeti egység megnevezése:
b. Szervezeti egység kódja:
c. Módozati kódszám:
d. Szerzôdésszám:
e. Kockázatviselés kezdete:
f. Biztosítás lejárata:
g. Biztosítási összeg:
h. Biztosítás díja:
i. Kárszám:
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Groupama Garancia Biztosító Zrt. – 1051 Budapest, Október 6. utca 20.
Nyomtatványszám: 2208/1

a. Biztosított neve:
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p. Anyakönyvi kivonat száma:
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Alulírott biztosított kérem, hogy a biztosítási szerzôdés gyermekszületési szolgáltatását a feltételek szerint kifizetni szíveskedjenek.
Kelt: §§§§§§§§§§§§§§§ ,  
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§§§§§§§§§§§§§§§
        biztosított aláírása

A születési anyakönyvi kivonat bemutatása alapján az elôzôekben felsoroltak valódiságát igazolom.
Kelt: §§§§§§§§§§§§§§§ ,    ¨§À§À§À§¨ .
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biztosító ügyintézôjének aláírása

3. Groupama Garancia Biztosító feljegyzései
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a. Kifizetendô teljes összeg:
b.
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c. Ellenôrizte:
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