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Rendelkezés rendkívüli (eseti) díj
fizetéséről HUF, EUR, USD számlára / H8740

Ajánlatszám/kötvényszám: ________________________________________________________

Termékkód: ________________________________

Szerződő neve: __________________________________________________________________

Partnerkód: ________________________________

A fenti ajánlatszámú/kötvényszámú biztosítás szerződője/szerződőtől eltérő díjfizetője1 nyilatkozom, hogy a fenti kötvényszámú/
ajánlatszámú szerződésre rendkívüli befizetést teljesítettem az alábbiak szerint:2
____________________________________________________________ HUF,
____________________________________________________________ EUR, illetve
____________________________________________________________ USD
rendkívüli (eseti) befizetést _______________ év ______________________________________ hó ____________ napján
UL elsődíj azonosító

___________________________________________________________ számú postai csekken adtam fel,
–

az

–

számú folyószámlámról átutaltam,

az UNIQA Biztosító Zrt.
IBAN HU43 1200 1008 0010 5099 0190 0002
HUF díjbevételi
(kizárólag befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások esetén),
az UNIQA Biztosító Zrt.
IBAN HU51 1200 1008 0010 5099 0120 0003
HUF díjbevételi
(kizárólag klasszikus életbiztosítások esetén),
az UNIQA Biztosító Zrt.
IBAN HU38 1200 1008 0010 5099 0200 0002
EUR díjbevételi
az UNIQA Biztosító Zrt.
IBAN HU46 1200 1008 0010 5099 0550 0006
USD díjbevételi

bankszámlájára,
bankszámlájára,
bankszámlájára,
bankszámlájára.

befizettem az UNIQA Biztosító Zrt. központi ügyfélszolgálatán,
készpénzben befizettem.
Nyugdíjbiztosítási szerződés esetén a rendkívüli (eseti) befizetés célja:
Nyugdíjcélú
Kiegészítő (nyugdíjbiztosítástól független)
Ha a díjfizető személye a szerződőtől eltér és a befizetés a 4 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, kérjük, hogy személyes ügyfél azonosítás céljából szíveskedjen felkeresni az UNIQA Biztosító Zrt. központi ügyfélszolgálatát vagy biztosításközvetítőjét. Ez alatti összeg befizetése esetén elegendő a szerződőtől eltérő díjfizető személyes adatait megadni a nyomtatvány
túlsó oldalán.
Az alábbi esetekben kérjük, nyilatkozzon a pénzeszköz forrásáról, valamint szíveskedjen csatolni a forrást alátámasztó dokumentumot:3
– ha a szerződő kiemelt közszereplő,
– ha a szerződőtől eltérő díjfizető kiemelt közszereplő (4 500 000 forintot elérő vagy meghaladó összegű befizetés esetén),
– 20 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű befizetés esetén,
– 10 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés esetén.
A pénzeszköz forrása: _____________________________________________________________________________________________
A befizetésemet az alábbi eszközalapokba kérem elhelyezni (kizárólag befektetési egységekhez kötött (unit-linked) élet- és
nyugdíjbiztosítások esetén):
Eszközalap megnevezése
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H 8740/2021. 02./036

Megosztás

100%

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződésemhez nem kapcsolható EUR vagy USD eseti befizetés, az átváltás költsége a
forintos díj bevételi számlára a szerződőt terheli.
A magánszemély szerződő aláírásával igazolja, hogy a fentiekről saját nevében rendelkezik. Nem magánszemély szerződő esetén
a rendelkezés aláírója kijelenti, hogy ő jogosult a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet képviseletére. Amennyiben a díjfizető nem azonos a szerződővel, a befizető saját aláírásával igazolja, hogy a befizetést a fenti kötvényszámú szerződésre, a fent megnevezett szerződő részére kéri jóváírni.

Kelt: _______________________________ (hely) _____________________ (dátum)
szerződő aláírása

szerződőtől eltérő díjfizető aláírása

Abban az esetben, ha a díjfizető személye nem azonos a szerződővel, kérjük, hogy adja meg az alábbi személyes adatokat:
Szerződőtől eltérő díjfizető neve:
Születési helye, ideje:

Kelt: _______________________________ (hely) _________________________ (dátum)
szerződőtől eltérő díjfizető aláírása

Kérjük, a kitöltött, aláírt nyomtatványt és a befizetési bizonylat másolatát az UNIQA Biztosító Zrt. fejlécben jelzett postai
vagy e-mailes elérhetőségére szíveskedjen megküldeni.
Az azonosítási és ügyfélátvilágítási kötelezettség a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglaltakon
alapul (6.§ (1) b), 14.§ (1)-(2),14/A.§ (1)).
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a befizetés beérkezéséig a szerződőnek írásban rendelkeznie kell arról, hogy a befizetés rendkívüli
díjfizetésnek tekintendő, és hogy az összeg az átszámítás után mely eszközalapokba és milyen arányban kerüljön elhelyezésre.
A befizetési bizonylat (számla, postautalvány stb.) közlemény rovatában feltüntetett eszközalap felosztás nem számít írásos
rendelkezésnek. A közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel a kötvényszámot, valamint a „rendkívüli díj” megjelölést!
Azon termékeink esetén, ahol a biztosítási feltételek erre lehetőséget adnak a befizetést forint, euró vagy amerikai dollár
díjbevételi számlánkra egyaránt teljesítheti. A biztosító rendkívüli díjnak a számlán jóváírt összeget tekinti, a díjelőírás
pénznemének pedig a számla pénznemét tekinti.

Tájékoztatás Adatkezelésről: A fent felsorolt személyes adatok adatkezelője az UNIQA Biztosító Zrt. („Biztosító”). A fent felsorolt
adatok Biztosító általi kezelésének célja a Biztosító pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségei (pl.: az ügyfél-átvilágítási
intézkedések) teljesítése. A jogi kötelezettséget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény [„Pmt.”] 7.§-17.§ keletkezteti. A Biztosító által kezelt személyes adatok kategóriáiról, őrzési idejéről,
továbbá a személyes adataival kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségekről a https://www.uniqa.hu/adatkezeles oldalon
lévő „Adatkezelési Tájékoztató” című dokumentumban talál részletes információt. A Biztosító az átláthatóság és teljeskörűség
érdekében Ügyfélszolgálatán is közzéteszi az Adatkezelési Tájékoztatót (ezen dokumentumot az Érintett a függő biztosításközvetítő ügynökök biztosításközvetítői irodájában is megismerheti). A biztosításközvetítői irodák elérhetőségei a Biztosító honlapján
megtalálhatóak.

1 A szerződőtől eltérő díjfizető esetén kérjük, szíveskedjen a második oldalon található blokkban szereplő adatokat kitölteni.
2 Kérjük, jelölje meg a megfelelőket! Egy nyomtatványon csak egy számlára történô befizetés adható meg.
3 A pénzeszköz forrását igazolandó, az alábbi, a befizető személy (szerződő vagy a szerződőtől eltérő díjfizető) nevére szóló eredeti dokumentumok fogadhatóak el:
– 5 évnél nem régebbi jogerős bírósági vagy hatósági határozat (pl. hagyatékátadó végzés);
– 5 évnél nem régebbi hatósági igazolás (pl. földügyi, ingatlanügyi szakigazgatási szervé);
– 5 évnél nem régebbi egyéb közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat (pl. ingatlan, gépjármű adásvételéről, ajándékozásról),
– 3 évnél nem régebbi fizetésiszámla-kivonat (bankszámlakivonat);
– szerencsejáték szervezésével foglalkozó cég 1 évnél nem régebbi igazolása nyereményről;
– a munkáltató vagy az adóhatóság által kiállított 6 hónapnál nem régebbi igazolás a munkabérről, osztalékról, jutalomról.

