
Kifizetési igénybejelentő életbiztosításhoz
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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, tér szám emelet ajtó

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

f. E-mail: g. Állampolgárság:

h. A szolgáltatási összeg kifizetése:

Utalás folyószámlára: Bank neve:

Számlaszám: - -

Utalás postai címre:

út, tér szám emelet ajtó

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

sorszámú GB jelű biztosításra folyamatos díjként egyszeri díjként rendkívüli/eseti befizetésként:

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

i. 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

Alulírott szerződő tudomásul veszem, hogy (részle-
ges) visszavásárlás esetén a biztosító a jelen igénybeje-
lentés biztosítóhoz történő beérkezését követő 2. mun-
kanapon érvényes aktuális megtakarítási összeget és
visszavásárlási arányokat veszi alapul a kifizetéskor.
Visszavásárlás esetén a kifizetett összeg kisebb is lehet,
mint az aktuális megtakarítási összeg, illetve részleges
visszavásárlásnál az aktuális megtakarítási összeg a
visszavásárolt összegnél nagyobb mértékben is csök-
kenhet.
Amennyiben a részleges visszavásárlás után fennmara-

dó aktuális megtakarítási összeg nem érné el a módo-
zat feltételeiben megszabott minimális értéket, illetve a
fent megjelölt igény nem hajtható végre a biztosítási fel-
tételekben rögzített szabályok alapján, úgy a biztosító
nem teljesíti a kérelmet, az elutasításra kerül.
A biztosító a szolgáltatási összegből minden esetben le-
vonja és megfizeti az adóköteles kamatjövedelmet ter-
helő kamatadót és egészségügyi hozzájárulást.
Alulírott biztosított hozzájárulok a szerződő által beje-
lentett fenti szolgáltatási igény teljesítéséhez.
Alulírott szerződő hozzájárulok, hogy amennyiben a

szolgáltatási összeg kifizetésére a 2. h. pontban megjelölt
ajánlati sorszámú biztosításra történő átkönyvelést válasz-
tom, és az ajánlaton megadott egyszeri díjtól eltérő mér-
tékű összeg kerül átkönyvelésre a biztosításra, beleértve a
jelen és esetleges további kapcsolódó szolgáltatási igé-
nyekből 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.

Kelt: , . . .

szerződő/lejárati kedvezményezett 1. biztosított 2. biztosított biztosító ügyintézője
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