Hatályos: 2019. június 01-től

Kérelem „ERSTE Kockázati Életbiztosítás” csomag váltására
Biztosított neve:
Ügyfélszáma:
Születési dátuma:
Erste Banknál vezetett
lakossági bankszámlaszáma
(amelyhez az ERSTE Kockázati Életbiztosítást
igényelte):
Jelenlegi biztosítási csomag:
(Kérjük, x-el jelölje a megfelelőt!)

Újonnan választott biztosítási csomag:
(Kérjük, x-el jelölje a megfelelőt!)

□ BÁZIS (havi biztosítási díj: 1 600 Ft)
□ KOMFORT (havi biztosítási díj: 3 200 Ft)
□ TOP (havi biztosítási díj: 4 800 Ft)
□ BÁZIS (havi biztosítási díj: 1 600 Ft)
□ KOMFORT (havi biztosítási díj: 3 200 Ft)
□ TOP (havi biztosítási díj: 4 800 Ft)

Biztosítottként kérem az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.–nél fenti lakossági bankszámlámhoz kapcsolódóan igénybevett „ERSTE
Kockázati Életbiztosítás” módosítását a fent megjelölt új csomagra.
Tudomásul veszem, hogy a rám vonatkozó kockázatviselés tartama alatt egyszer válthatok biztosítási csomagot. Az új
biztosítási csomag az igény Bankhoz történő bejelentését követő hónap első napjától érvényes, valamint az új biztosítási
csomagra vonatkozó díj is ugyanettől a naptól kezdve esedékes. A biztosítási szolgáltatás megállapításánál a Biztosított
csatlakozáskori életkorát kell figyelembe venni.
Tudomásul veszem, hogy a magasabb biztosítási összegű csomagra történő váltás esetén a Biztosító kockázatviselése a
csomagváltás érvényességének kezdetétől számított két évig ”Az „ERSTE Kockázati Életbiztosítás” lakossági forint
bankszámlaszerződéssel rendelkező ügyfelek részére csoportos életbiztosítási szerződés feltételei”-nek Hiba! A
hivatkozási forrás nem található. pontjában foglaltakon túl nem terjed ki a csatlakozást követően, de csomagváltás
érvényességének kezdete előtt diagnosztizált betegségekkel, kóros állapotokkal, veleszületett rendellenességekkel és
azok következményeivel okozati összefüggésben álló biztosítási eseményekre, amennyiben arról a Biztosított tudomással
bírt, vagy azt ismernie kellett. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a csomagváltás érvényességének kezdetétől
számított két éven belül bekövetkező biztosítási esemény okozati összefüggésben áll a csatlakozást követően, de
csomagváltás érvényességének kezdete előtt diagnosztizált betegségekkel, kóros állapotokkal, veleszületett
rendellenességekkel és azok következményeivel, úgy a Kedvezményezett részére a csatlakozáskori csomag szerinti
biztosítási szolgáltatás kerül kifizetésre.
Az újonnan választott csomagra vonatkozó havi díjakat teljes körűen megismertem és azokat elfogadom, hozzájárulok az
új díjnak a csomag érvényességének kezdetétől a bankszámlámról történő, a hó utolsó napján esedékes levonásához.
Felhatalmazom az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-t, hogy a fenti bankszámlámhoz kapcsolódó „ERSTE Kockázati Életbiztosítás”
csomag módosítást elvégezze és a módosításról a biztosítási fedezetet nyújtó UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-t
értesítse.
Dátum:……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Biztosított aláírása
___________________________________________________________________________________________________
Bank tölti ki!
Átvette: ………………………………………………………….
Átvétel dátuma: ……………………………………………..
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