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Visszavásárlási kérelem életbiztosításokhoz – természetes személy részére
A Biztosító tájékoztatja Önt az alábbiakról:

Ön a biztosítási szerződést felmondhatja és kérheti a vissza-
vásárlási érték kifizetését.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a döntése később nem vonható
vissza, a visszavásárlással a biztosítási szerződés, így a biz-
tosítási védelem is megszűnik. Ha sürgősen szeretne a meg-
takarításához hozzájutni, a hosszú távú befekteté sek jellege
miatt nem mindegy, hogy azt milyen időpontban teszi meg.
A biztosítási szerződés idő előtti megszünteté se kor a vissza-
vásárlási költségek mellett további veszteségek is felmerül-
hetnek (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).

Biztosítási szerződése becsült visszavásárlási értékéről tájé -
kozódjon ügyfélszolgálatunkon. A tényleges visszavásárlási
érték csak a vonatkozó biztosítási feltételek szerint és az Ön
kérelmének Biztosítóhoz történő beér kezését követően
állapítható meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Szja. törvény alapján a vissza-
vásárlási értékből kamatadó fizetési kötelezettsége szár-
mazhat, melyet a Biztosító, mint kifizető köteles levonni,
majd a levont kamatadóról tájékoztatást küld az Ön részére.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha D150 Nyugdíjbiztosítási zára -
dékkal ellátott nyugdíjbiztosítást vásárol vissza, a jóváírt
teljes adókedvezményt (ideértve a korábbi szerződők
rendelke zése alapján átutalt összeget is, de ide nem értve
az adó hatóságnak ebből az összegből korábban már
visszafize tett összeget) a magánszemélynek 20%-al növel-

ten vissza kell fizetnie. Felhívjuk figyelmét, hogy az Szja.
törvény alapján nyugdíjbiztosításban a Biztosító teljesí -
tésére a Biztosított jogosult. A kérelmet a Biztosított nak is
alá kell írnia.

Felhívjuk figyelmét, hogy magánszemélyként, ha élet -
hosszig tartó befektetési egységekhez kötött életbiztosítá -
sának díját részben vagy egészben a biztosítási szerződés
tartama alatt bármely időszakban nem magánszemély
fizette, akkor Önnek az Szja. törvény szerinti mértékben
egyéb jövedelme keletkezik, mely után személyi jövedelem -
adó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezett sége
van. Az ennek megfelelő adóelőleget és járulékot a Bizto -
sító, mint kifizető köteles levonni és erről tájékoztatást küld
az Ön részére.

Amennyiben visszavásárlási szándékát rendszeres díjas biz-
tosításnál a biztosítási díj megfizetésével kapcsolatos prob-
léma okozza, úgy kérjük, fontolja meg biztosítási szerződése
díjmentesítését, melynek keretében a szerző dés hatályban
marad, de Ön mentesül a további díjfizetési kötelezettség
alól. A díjmentesítés szabályairól kérjük tájékozódjon a fel -
té telekben.

A fentieket figyelembe véve kérjük, gondolja át még egyszer
biztosítási szerződése visszavásárlását. További kérdése
esetén keresse bizalommal tanácsadóját vagy ügyfélszol-
gálatunkat. 

Visszavásárlási kérelmét az alábbi nyilatkozatok megtételével nyújthatja be a Biztosítónak:

Kérjük, hogy visszavásárlási igényéről jelen kérelemmel
rendelkezzen.

Kérjük, hogy az Ön azonosítása érdekében – a pénzmosás
elleni törvény alapján is – juttassa el biztosítónkhoz az
Ön személyi azonosító okmányának és lakcímkártyájá-
nak dátummal ellátott, aláírt fénymásolatát(kérjük írja rá:
„Hozzájárulok személyes okmányaim fénymásolásához.”).
Kérjük, hogy a pénzmosás elleni törvény alapján
tegyen nyilatkozatot arról, hogy saját nevében jár-e el
vagy van tényleges tulajdonosa (ez utóbbi esetben külön
dokumentumon), illetve hogy Ön kiemelt közszereplő-
nek vagy ilyen személy közeli hozzátartozójának vagy ilyen
személlyel közeli kapcsolatban állónak számít-e.
Kérjük, hogy az amerikai egyesült államokbeli FATCA 

szabályozás és az OECD által kezdeményezett CRS model-
legyezmény alapján tegyen nyilatkozatot a vonatkozó
űrlap kitöltésével.
Kérjük, hogy aláírt nyilatkozatait, illetve dokumentumai
fénymásolatát kizárólag személyesen, postai levélben
vagy faxon, biztosítási szerződése utolsó hatályos kötvé-
nyének eredeti példányát pedig személyesen vagy levél-
ben juttassa el biztosítónk részére.

A pénzmosás elleni törvény szerint Önnek a 3 600 000 Ft-ot
elérő vagy meghaladó összegű visszavásárlási értéknél, 
illetve a más természetes személy nevében eljáró termé-
szetes személynek minden esetben személyesen is meg
kell jelennie biztosításközvetítőnknél (banki partner) 
vagy ügyfélszolgálatunkon személyes azonosítás céljából.

Alulírott                                                                 a Biztosító/Biztosításközvetítő képviselőjeként igazolom, hogy a Szerződő
ügyfél adatairól, illetve adatainak egyezőségéről meggyőződtem.

Dátum:

A pénzmosás elleni törvény szerinti azonosítás: (A szolgáltató tölti ki személyes találkozó esetén!)

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a saját nevemben járok el.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy más nevében járok el. (Külön nyilatkozat kitöltése is szükséges.)

Dátum:

(A Szerződő tölti ki!)

Képviselő aláírása

Szerződő aláírása



Természetes személyként nyilatkozom, hogy részemre kifizető/munkáltató teljesített-e a jelen biztosítási szerződéssel
összefüggésben olyan díjfizetést, amely a hatályos adójogszabályok szerint adómentesnek minősült (pl. cafeteria 
rendszer keretében vagy korábbi szerződőként):

Nem                Igen, ennek összege a teljes tartam során: Ft  €

A visszavásárlási érték kifizetése az alábbi devizanemben történjen (befektetési egységekhez kötött életbiztosításoknál):
az érintett eszközalap(ok) devizaneme, forint esetén forint, euró esetén euró. 
(Amennyiben a Biztosító euró összeget forint devizanemű számlára utal, akkor az átváltás az érintett számlavezető
bank által meghatározott árfolyamon történik, az árfolyamról ott tájékozódhat.)
az érintett eszközalap(ok) devizanemétől (€) eltérően a biztosítási díj (Ft) devizaneme. 
(A Biztosító átváltást végez forintra a Magyar Nemzeti Bank deviza árfolyama – 0,5% értéken.)

A visszavásárlási érték kifizetésének módja (nyugdíjbiztosításban a Biztosított nyilatkozata):
Kérem, hogy a visszavásárlási értéket az alábbi számlaszámra utalják: 

Pénzintézet neve:

Számla devizaneme:     HUF          EUR

Számlatulajdonos neve:

Számlaszám:

(Külföldi számlára történő utalás esetén a Biztosító a felmerült költségeivel a szolgáltatás értékét csökkenti.)

Kérem, hogy a visszavásárlási értéket postai úton küldjék meg címemre:

(A Biztosító egyes biztosításoknál jogosult az összeg postai úton küldése esetén a felmerült költségeivel 
a szolgáltatás értékét csökkenteni. Postai úton forinttól eltérő devizanemű szolgáltatás nem teljesíthető.)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a biztosítási szerződés Szerződője és Biztosítottja nem azonos személy, akkor 
a Biztosított(ak) tájékoztatása a Szerződő kötelezettsége.

Alulírott Szerződő ezúton felmondom/visszavásárolom fenti kötvényszámú biztosítási szerződésemet és kérem 
a visszavásárlási érték kifizetését. Tudomásul veszem, hogy ezzel biztosítási szerződésem további maradékjogok
nélkul̈ megszűnik.

Dátum:

Szerződő aláírása Biztosított aláírása

I B A N

Az Engedményesként/Visszavonhatatlan kedvezményezettként feltüntetett Hitelintézet (amennyiben van) hozzájárulása

Alulírott Hitelintézet ezúton hozzájárulok a fent megnevezett kötvényszámú biztosítási szerződés visszavásárlással történő 
megszűnéséhez.

Hitelintézet neve:

Dátum:

Hitelintézet aláírása

Levelezési címe: 

Kötvényszám: (A Szerződő tölti ki!)

Mo-i adóaz. jel (nem magyar állampolgárnak):

Születési dátum:

Anyja születési neve:

Lakóhely címe:

Külföldi lakóhelyű személy mo-i tartózkodási helye:

Név: Születési név:

Születési hely: 

Lakcímkártya száma: 

Állampolgárság:

Azonosító okmánya típusa, száma:

Telefonszám:
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Lakóhely címe:

Külföldi lakóhelyű személy mo-i tartózkodási helye:

Szerződő neve: Állampolgársága:
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Természetes személy szerződő 
kiemelt közszereplői nyilatkozata

Ez a dokumentum alkalmas a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. tv. 19. §-ában előírt kiemelt közszereplői nyilat-

kozattételi kötelezettség teljesítésére.
Kérjük, hogy aláírt nyilatkozatát személyesen, levélben
vagy faxon juttassa el biztosítónk részére.

Dátum:

Nyilatkozó aláírása

Kötvényszám:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

kiemelt közszereplőnek nem minősülök.
kiemelt közszereplőnek minősülök, mivel fontos közfeladatot látok el jelenleg, illetve láttam el az elmúlt egy éven belül.
olyan személy közeli hozzátartozója vagyok, aki fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el az elmúlt egy éven belül.
olyan személlyel állok közeli kapcsolatban, aki fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el az elmúlt egy éven belül.

Közeli hozzátartozói státuszom:

házastárs;
élettárs;
vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek;
vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek házastársa vagy élettársa;
vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő.

Közeli kapcsolatom státusza:

     a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet tényleges tulajdonosa vagyok vagy vele szoros üzleti kapcsolatban állok;

     egyszemélyes tulajdonosa vagyok olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, 
amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

A közeli hozzátartozói vagy a közeli kapcsolat esetén a fontos közfeladatot ellátó személy neve: 

A fontos közfeladatot ellátó személy pozíciója:

     az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, 
a miniszter és az államtitkár;

     az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és 
a nemzetiségi szószóló;

     a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője;
     a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen felleb-

bezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja;
     a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, 

a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja;
     a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat el-

látó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar
főnökének helyettesei;

     többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi 
állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;

     nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

A pénzeszközök forrása: 

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Biztosítónak a fenti adatokban vagy saját
adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.
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FATCA, CRS nyilatkozat
Ez a dokumentum alkalmas az amerikai egyesült államokbeli
FATCA szabályozás és az OECD által kezdeményezett CRS model-
legyezmény alapján adóilletőségi nyilatkozatok megtételére.
Magyarország Kormánya és az amerikai U.S. Treasury
Department (Pénzug̈yminisztérium) 2014. február 4-én kormány-
közi megállapodást írt alá a két ország adóhatóságai közötti
automatikus adatcsere és a FATCA (Foreign Account Tax Comp -
liance Act - a külföldi számlák adóztatására vonatkozó megfele-
lőségi törvény) rendelkezésekben meghatározott feladatok telje-
sítésének támogatására. A FATCA célja annak biztosítása, hogy
az amerikai adóalanyok az USA-n kívüli pénzügyi eszközeik tekin-
tetében is megfizessék a megfelelő adót.
Az Automatikus Információcsere (Common Reporting Standards -
CRS) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
által kidolgozott, automatikus információcserére vonatkozó
közös jelentéstételi szabályrendszert jelent. Az egyezményrend-

szerhez a mai napig összesen 84 tagállam csatlakozott, célja az
információk átadása kapcsán történő adóelkerülések megakadá-
lyozása. Az egyezmény alapján az aláíró országok - köztük
Magyarország is - arra vállalnak kötelezettséget, hogy egymás
adózóinak pénzügyi számlaadataira vonatkozóan adatot cserél-
nek.
Ha Ön nem tesz nyilatkozatot, akkor a Biztosító Önről a FATCA
törvény értelmében nem együttműködő ügyfélként, a CRS
modellegyezmény tekintetében pedig a vélelmezett adóilletősé-
ge szerint jelentést tesz.
További információt és a CRS országlistát a vonatkozó biztosítási
feltételekben, illetve a Biztosító honlapján (www.ergo.hu) elérhe-
tő tájékoztatókban talál.

Kérjük, hogy adóilletőségi nyilatkozatát személyesen, levélben
vagy faxon juttassa el biztosítónk részére.

FATCA nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy          nem vagyok adóalany          adóalany vagyok az Amerikai Egyesült Államokban.

Adószámom:

CRS nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy          nem vagyok adóalany          adóalany vagyok a CRS modellegyezmény országaiban.

Tagállam neve: Adószámom:
Tagállam neve: Adószámom:
Tagállam neve: Adószámom:

Nem fogyasztó Szerződőre vonatkozó további adatok:
A Szerződő USA-beli alapítású?          Igen          Nem   A FATCA törvény szempontjából pénzügyi intézmény?          Igen          Nem
A Szerződő GIIN száma: 
Van a Szerződőnek amerikai egyesült államokbeli vagy CRS országbeli adóilletőségű tényleges tulajdonosa?        Igen        Nem

Dátum:

Aláírás

Kötvényszám:

Állampolgárság:Anyja születési neve:

Lakóhely/székhely címe:

Név: Születési név:

Születési dátuma: Születési hely: Cégjegyz.sz.:

Tudomásul veszem, hogy a hatályos törvények és nemzetközi egyezmények értelmében a Biztosítót irányomban illetőségviz sgálati
kötelezettség terheli és adataimat a Biztosító a hatályos törvényekben foglalt esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére
továbbítja. A jelen nyilatkozatban megadott adataimat a Biztosítót terhelő azonosítási kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Egye -
sült Államokkal és a CRS modellegyezményhez csatlakozott tagállamokkal kapcsolatos adóilletőség meg állapításához tettem.
Tudomásul veszem, hogy az adójogi előírásoknak való megfelelés érdekében a Biztosító fenntartja a jogot, hogy tőlem további ada-
tokat, dokumentumokat, valamint nyilatkozatokat kérjen adóügyi illetőségem megállapítására vonatkozóan.
Tudomásul veszem, hogy a FATCA és a CRS szabályozással kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást a biztosítási Felté -
telek és a Biztosító honlapján (www.ergo.hu) található tájékoztató tartalmazza. Kijelentem továbbá, hogy a nyilatkozatban adott
válaszaim a valóságnak megfelelnek. Kötelezem magam, hogy ha adóalanyiságomban változás következik be, akkor ezt a tényt 
30 napon belül bejelentem a Biztosítónak.

Tényleges tulajdonos 1 adatai: név: születési dátum:
ország: adószám:
Tényleges tulajdonos 2 adatai: név: születési dátum:
ország: adószám:
Tényleges tulajdonos 3 adatai: név: születési dátum:
ország: adószám:
Tényleges tulajdonos 4 adatai: név: születési dátum:
ország: adószám:


	Group43: Off
	Dátum: 
	Alulírott: 
	Dátum 2: 
	Kötvényszám: 
	Név: 
	Születési Név: 
	Születési hely: 
	Születési dátum: 
	Anyja neve: 
	Állampolgárság: 
	okmány: 
	lakcimkartya: 
	Állandó lakcíme: 
	Külföldi lakcíme: 
	rövid telefonszám: 
	rövid levelezési cím: 
	adószám külföldinek: 
	Group5: Off
	Összege: 
	Group16: Off
	Group6: Off
	Group9: Off
	Pénzintézet neve: 
	Group8: Off
	Számlatulajdonos neve: 
	IBAN1: 
	számlaszám 1: 
	számlaszám 2: 
	számlaszám 3: 
	Postai cím: 
	Dátum 4: 
	Hitelintézet neve 1: 
	Dátum 5: 
	SZERZODO Kötvényszám: 
	SZERZODO Név: 
	SZERZODO állampolg: 
	SZERZODO lakhely cim: 
	SZERZODO mo tartozkodik: 
	Group450: Off
	Group451: Off
	Group452: Off
	SZERZODO közeli hozzátartozó név: 
	Group454: Off
	SZERZODO pénz forrása: 
	Dátum 13: 
	FATCA/CRS - Kötvényszám: 
	FATCA/CRS - Név 1: 
	FATCA/CRS - Születési Név 1: 
	FATCA/CRS - Anyja szül Név 1: 
	FATCA/CRS - állampolgárság 1: 
	FATCA/CRS - Születési dátum 1: 
	FATCA/CRS - szül hely 1: 
	FATCA/CRS - cégjegyzékszám 1: 
	FATCA/CRS - lakohely cime 1: 
	Group60: Off
	FATCA/CRS - FATCA adószámom: 
	Group70: Off
	FATCA/CRS - Tagállam 1: 
	FATCA/CRS - Adószám 1: 
	FATCA/CRS - Tagállam 2: 
	FATCA/CRS - Adószám 2: 
	FATCA/CRS - Tagállam 3: 
	FATCA/CRS - Adószám 3: 
	Group80: Off
	Group81: Off
	FATCA/CRS - a GIIN key: 
	Group82: Off
	FATCA/CRS - tenyleges tul NEV 1: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul SZUL DATUM 1: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul ORSZAG 1: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul ADOSZAM 1: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul NEV 2: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul SZUL DATUM 2: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul ORSZAG 2: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul ADOSZAM 2: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul NEV 3: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul SZUL DATUM 3: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul ORSZAG 3: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul ADOSZAM 3: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul NEV 4: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul SZUL DATUM 4: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul ORSZAG 4: 
	FATCA/CRS - tenyleges tul ADOSZAM 4: 
	FATCA/CRS - Dátum 11: 


