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1 A rendelkezés faxon és a fenti e-mail címre küldött, e-mailhez csatolt szkennelt dokumentumként is továbbítható, amennyiben a rendelkezés a biztosítónál, a szerződőhöz (ügyfélhez) kapcsolt 

e-mail címről kerül továbbításra.   2 Megfelelő rész jelölendő (x jellel).

ESETI DÍJ ESZKÖZALAPOK KÖZÖTTI FELOSZTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

az „Allianz Életprogramok - Euró” szerződésekhez

A SZERZŐDŐ ADATAI: 

Szerzõdésszám:      J__________j

Családi és utónév:       J_________________________________j 

Lakcím:      J__j       J_______________________j  helység,

      J____________________________j  út/utca, házszám

Telefonszám (vezetékes):     Jj  /  J_____j                Telefonszám (mobil): Jj  /  J_____j

E-mail cím:      J_________________________________j

a) Természetes személy szerződő esetén:              Születési ideje:    J__j év Jj  hó Jj  nap 

Az azonosító okmány típusa:2   O Személyi igazolvány  O Személyazonosító igazolvány  O Útlevél  O Kártyás vezetői engedély 

Az azonosító okmány száma:    J__________j      Lakcímet igazoló kártya száma:  J________j

Adóazonosító jel:       J________j  

b) Nem természetes személy szerződő esetén:.

Jogi személy neve, rövidített neve: J_________________________________j 

Székhely/magyarországi     J__j       J_______________________j helység,

fióktelep címe:      J____________________________j út/utca, házszám

Fő tevékenységi kör:     J_________________________________j

Képviseletre jogosultak neve, beosztása: 

Családi és utónév:      J___________________j  Beosztás: J________j

Családi és utónév:      J___________________j  Beosztás: J________j

Kézbesítési megbízott adatai: 

Családi és utónév:      J_________________________________j

Lakcím, ennek hiányában     J__j       J_______________________j helység,

tartózkodási hely:      J____________________________j út/utca, házszám

Telefonszám (vezetékes):    Jj  /  J_____j          Telefonszám (mobil):  Jj  /  J_____j

E-mail cím:      J_________________________________j

Cégjegyzékszám/határozati, nyilvántartási szám:  Jj  -  Jj  -  J____j   Adószám: J______j  -  U  -  Jj

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésemen a szerződési feltételek értelmében az alábbi, eseti díjra vonatkozó rendelkezést kérem végrehajtani.

Az általam  J__j év Jj  hó Jj  napon a biztosító bankszámlájára átutalt/átutalandó  J______j  EUR összegű díjfizetés eseti 

díjnak minősülő részét az alábbi módon kérem befektetni:2

O  A rendszeres díj befektetésével megegyezően

O  Egyéni megosztás szerint:

 ______________ eszközalapba  J_j % ______________ eszközalapba  J_j %

 ______________ eszközalapba  J_j % ______________ eszközalapba  J_j %

 ______________ eszközalapba  J_j % ______________ eszközalapba  J_j %

 ______________ eszközalapba  J_j % ______________ eszközalapba  J_j %

 ______________ eszközalapba  J_j % ______________ eszközalapba  J_j %

 ______________ eszközalapba  J_j % ______________ eszközalapba  J_j %

 ______________ eszközalapba  J_j % ______________ eszközalapba  J_j %

                                   Összesen:           J_j %   

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY 

–   az egyes, általam választott eszközalap(ok)ba történő befektetés kockázatait teljes mértékben én viselem,

–   rendszeres díjfizetés esetén a befizetett díj akkor minősül esetinek, ha annak összege – az esetleges hátralékok levonása után – meghaladja a hatályos „B” jelű 

Kondíciós listában meghatározott összeget. Ellenkező esetben a befizetést a biztosító rendszeres díjnak tekinti és rendszeres díjként fekteti be,

–   ha rendelkezésem később érkezik be a biztosítóhoz, mint maga a befizetett összeg, akkor az – a jelen rendelkezésben foglaltak helyett – a rendszeres biztosítási díj 

eszközalapok közötti aktuális elhelyezési arányának megfelelő arányban kerül befektetésre az egyes eszközalapokba.

A rendelkezés faxon továbbítandó!

O  A fenti nyilatkozaton megadott adataimat igazolom.

Kelt: ___________ , J__j  év Jj  hó Jj  nap ____________________

  a szerződő saját kezű aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírás

Allianz Hungária Zrt. 

Állománykezelési Központ

8210 Veszprém Pf.: 1163.

Fax: 06-1-488-10001

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1/20/30/70) 421-1-421

Internet: www.allianz.hu; e-mail: esz@allianz.hu

1 0 0



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.06667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.06667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'NEZO_150_CMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	I_SZERZODESSZAM: 
	I_SZERZODO_NEVE: 
	I_ SZERZODO_LAKCIM_IRSZAM: 
	I_SZERZODO_LAKCIM_HELY: 
	I_SZERZODO_LAKCIM_UTCA: 
	I_SZERZODO_TELEFONSZAM_KORZET_VEZETEKES: 
	I_SZERZODO_TELEFONSZAM_SZAM_VEZETEKES: 
	I_SZERZODO_TELEFONSZAM_KORZET_MOBIL: 
	I_SZERZODO_TELEFONSZAM_SZAM_MOBIL: 
	I_SZERZODO_EMAIL_CIM: 
	I_SZERZODO_SZULETESI_DATUMA_EV: 
	I_SZERZODO_SZULETESI_DATUMA_HO: 
	I_SZERZODO_ALAPITAS_SZULETESI_NAP: 
	I_SZERZODO_AZONOSITO_OKMANY_SZAMA: 
	I_SZERZODO_LAKCIMKARTYA_SZAMA: 
	I_SZERZODO_ADOAZONOSITO_JEL: 
	II_JOGI_SZERZODO_NEVE: 
	II_JOGI_SZERZODO_SZEKHELYE_IRSZAM: 
	II_JOGI_SZERZODO_SZEKHELYE_HELY: 
	II_JOGI_SZERZODO_SZEKHELYE_UTCA: 
	II_JOGI_SZERZODO_FO_TEVEKENYSEGI_KOR: 
	II_JOGI_KEPVISELETREJOGOSUT_NEVE_1: 
	II_JOGI_KEPVISELETREJOGOSUT_BEOSZTASA_1: 
	II_JOGI_KEPVISELETREJOGOSUT_NEVE_2: 
	II_JOGI_KEPVISELETREJOGOSUT_BEOSZTASA_2: 
	II_JOGI_KEZBESITESI_MEGBIZOTT_NEVE: 
	II_JOGI_KEZBESITESI_MEGBIZOTT_LAKCIM_IRSZAM: 
	II_JOGI_KEZBESITESI_MEGBIZOTT_LAKCIM_HELY: 
	II_JOGI_KEZBESITESI_MEGBIZOTT_LAKCIM_UTCA: 
	II_JOGI_SZERZODO_TELEFONSZAM_KORZET_VEZETEKES: 
	II_JOGI_SZERZODO_TELEFONSZAM_SZAM_VEZETEKES: 
	II_JOGI_SZERZODO_TELEFONSZAM_KORZET_MOBIL: 
	II_JOGI_SZERZODO_TELEFONSZAM_SZAM_MOBIL: 
	II_JOGI_SZERZODO_EMAIL_CIM: 
	II_SZERZODO_CEGJEGYZEK_SZAMA_1: 
	II_SZERZODO_CEGJEGYZEK_SZAMA_2: 
	II_SZERZODO_CEGJEGYZEK_SZAMA_3: 
	II_SZERZODO_ADO_SZAMA_1: 
	II_SZERZODO_ADO_SZAMA_2: 
	II_SZERZODO_ADO_SZAMA_3: 
	III_ATUTALAS_DATUMA_EV: 
	III_ATUTALAS_DATUMA_HO: 
	III_ATUTALAS_DATUMA_NAP: 
	III_ATUTALAS_OSSZEGE: 
	III_ESZKOZALAP_NEVE_1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	III_ESZKOZALAP_%_1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	III_ESZKOZALAP_NEVE_2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	III_ESZKOZALAP_%_2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	KELT_HELY_1: 
	KELT_EV_1: 
	KELT_HO_1: 
	KELT_NAP_1: 
	01_AZONOSITO_OKMANY_1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	02_ESETI_DIJ_FELOSZTASA_1: 
	0: Off
	1: Off

	04_SZEMELYES_ADAT_IGAZOLASA: Off


