
Díjfizetésre vonatkozó rendelkezõ nyilatkozat

A szerzõdõ 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

a) Természetes személy szerzõdõ esetén: Születési idõ: J__j év Jj hó Jj nap

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

Az azonosító okmány száma: J__________j Adóazonosító jel: J________j

b) Nem természetes személy szerzõdõ esetén:

Cégjegyzékszám: Jj - Jj - J____j Adószám: J______j - U - Jj

Alulírott szerzõdõ a fent megjelölt szerzõdésemen a szerzõdési feltételek értelmében az alábbi, díjfizetésre vonatkozó rendelkezés(eke)t kérem végrehajtani.

Díjfizetési gyakoriság és díjfizetési mód megváltoztatása

Szerzõdésem díjfizetési gyakoriságát és/vagy díjfizetési módját – a jelen nyilatkozat biztosítóhoz történõ beérkezését követõ díjesedékesség idõpontjától kezdõdõen – az alábbiak

szerint kívánom megváltoztatni:

Díjfizetési gyakoriság:2, 3

O éves

O féléves

O negyedéves

O havi 

Díjfizetési mód:2

O csekk 

O banki díjlehívás4 Folyószámlaszám:  J______j - J______j - J______j

O egyedi átutalás       Folyószámlaszám:  J______j - J______j - J______j

Egyéb adatok, megjegyzés

Kelt: ___________, J__j év Jj hó Jj nap

___________________

a szerzõdõ aláírása, jogi személy esetén cégszerû aláírás
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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 A rendelkezés faxon és a fenti e-mail címre küldött, e-mailhez csatolt szkennelt dokumentumként is továbbítható. A rendelkezés kizárólag a biztosítónál, a szerzõdõhöz
(ügyfélhez) kapcsolt e-mail címrõl továbbítható. Felhívjuk a figyelmet az e-mail útján történõ adattovábbítás kockázataira, tekintettel arra, hogy az e-mailben vagy annak
csatolmányaként történõ adatküldés nem minõsül biztonságos csatornának.  2 Megfelelõ rész jelölendõ (x jellel).  3 Kizárólag olyan díjfizetési gyakoriság választható, melyben a
díjfizetés valamely következõ esedékessége megegyezik az évfordulóval. A szerzõdõ írásbeli igényének az új díjesedékesség elsõ idõpontját megelõzõen be kell érkeznie a biz-
tosítóhoz.  4 Banki díjlehívásra történõ áttérés esetén ki kell tölteni egy „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nevû nyomtatványt is.
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