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R e n d e l k e z é s  e s e t i  b e f i z e t é s r ı l  
a Hungária Alap életbiztosításhoz 
 
 
 
Alulírott ...................................................................................……............................. (név) 

    .......................................................................….............….......................... (lakcím) 
kérem az Allianz Hungária Zrt.-t, hogy a szerzıdési feltételek értelmében a(z) ............…............. 
kötvényszámú Hungária Alap életbiztosításomon a következı rendelkezésemet szíveskedjenek 
teljesíteni. 
 
Az eseti biztosítási díjat …………………… Ft-ot, melyet a(z) ……………………………….. Banknál 
vezetett ……........………………… számú folyószámlámról …… év ……….. hónap ….…. napon 
átutaltattam a biztosító bankszámlájára, az alábbi arányban kérem tıkegyőjtési egységekben 
elhelyezni: 
 

a) „Profit” Részvény eszközalap ……% c) „Ötvözet” Vegyes eszközalap  ……% 

b) „Stabilitás” Állampapír- és Kötvény eszközalap ……% d) „Mérleg” Befektetési jegy eszközalap ……% 

 

Tudomásul veszem, hogy  

• amennyiben most nem rendelkezem, vagy rendelkezésem késıbb érkezik be a biztosítóhoz, mint 
maga az átutalt eseti díj, akkor az általam fizetett eseti biztosítási díj a rendszeres/egyszeri 
biztosítási díj eszközalapok közötti elhelyezési arányának megfelelı arányban kerül befektetésre az 
egyes eszközalapokba, 

• folyamatos díjfizetés esetén eseti díjat csak akkor utaltathatok át, ha a rendszeres díjfizetési 
kötelezettségemnek már eleget tettem, 

• folyamatos díjfizetés esetén az eseti díj összegének – befizetésenként – az aktuális minimális éves 
biztosítási díj 50%-át meghaladónak kell lennie, 

• egyszeri díjfizetés esetén az eseti díj összegének – befizetésenként – az aktuális minimális 
biztosítási díj 25%-át meghaladónak kell lennie, 

• eseti befizetés esetén a biztosító ún. prémiumdíjat ír jóvá részemre, azaz az adminisztrációs 
költséggel csökkentett összeg 105%-a kerül elszámolásra az egyéni számlámon, 

• a szerzıdésemre 2010. december 31. után beérkezett eseti díj részleges vagy teljes visszavásárlása 
esetén a kamatadóra vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra, a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. számú módosított törvény szerint. 

 
Kelt: ………………………………………. ……………………………………. 
 a szerzıdı aláírása 
 
 
1 A rendelkezés faxon is továbbítható. 
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