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Rendelkezési nyilatkozat eseti díj felosztásáról Smart Child, Smart Senior,
Smart Life, Métisz, Carme, Ganymedes életbiztosításokhoz

Biztosításomra                                                   azaz                                                              Ft összegben eseti díjat kívánok befizetni.

Alulírott nyilatkozom, hogy ismerem a fenti kötvényszámú ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés feltételei-
ben foglalt, az eseti díjfizetésre vonatkozó szabályokat. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fentiekben meg-
adott adataim a valóságnak megfelelnek és a saját nevemben járok el.

Dátum:

Érkeztetés a biztosítónál:

Szerződő aláírása:

Ügyintéző aláírása:

Ezen a dokumentumon Ön meghatározhatja, hogy befizetett eseti díját milyen eszközalap(ok)ba fektessük be.
Kérjük, hogy a biztosítási szerződésére vonatkozó hatályos Eszközalap leírásban felsorolt eszközalapok közül válasszon!
Választása során vegye figyelembe, hogy a Smart Child, Smart Senior, Smart Life, Métisz, Carme és Ganymedes
Befektetési egységekhez kötött életbiztosításoknál lehetősége van arra, hogy az eseti díj befektetésére a rendszeres díj
devizanemétől eltérő devizanemű eszközalapo(ka)t válasszon, de csak a korábban befizetett eseti díj befektetésének
devizanemével megegyezőt.
A választott eszközalapok száma legfeljebb három, egy eszközalap aránya pedig legalább 5% lehet.
Az eseti díj minimális nagysága ezeknél az életbiztosításoknál 125 000 Ft/alkalom.

Számlaszám az eseti díj átutalásához: ERGO Életbiztosító Zrt., 14100000 – 47709149 – 03000004

Kérjük, a közleményben adja meg a biztosítás kötvényszámát, és tüntesse fel, hogy „eseti díj”.
Kérjük, hogy aláírt nyilatkozatát legkésőbb az eseti díj befizetését (átutalását) követő 24 órán belül juttassa el biztosí -
tónkhoz személyesen vagy faxon a +36 1 877 1110 számra vagy beszkennelve e-mailen az ergo@ergo.hu címre.
Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálati munkatársunkhoz a +36 1 877 1111 telefonszámon!

Ezt az összeget az alábbiak szerint kívánom megosztani a rendelkezésre álló eszközalapok között:

Pénzpiaci eszközalapok:
Állampapír forint eszközalap %

Kötvény domináns eszközalapok:
Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap %

Vegyes eszközalapok:
Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap %

Részvény domináns eszközalapok:
Dinamikus részvény domináns forint eszközalap %

Kötvény domináns eszközalapok:
Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap %

Vegyes eszközalapok:
Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap %

Részvény domináns eszközalapok:
Dinamikus részvény domináns euró eszközalap %

A forintban meghatározott eszközalapok listája: Az euróban meghatározott eszközalapok listája:

100%

100%

Kötvényszám:

Születési dátum:

Anyja születési neve:

Lakóhely/Székhely címe:

Külföldi esetében mo-i tartózkodási helye/fióktelepe címe:

Szerződő neve: Születési név:

Születési hely: 

Lakcímkártya száma: 

Állampolgárság:

Azonosító okmánya típusa, száma:

Cégjegyzékszám: Adószám:Fő tevékenység:

Képviseletre jogosult személy neve, beosztása:
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