A
sz. biztosítási szerződés
megszüntetésére vonatkozó kérelem:
Szerződő:
Vezetéknév és utónév:*
Születési idő:*
E-mail:*
Telefon:*
A biztosítási díj befizetési dátuma:*
(Megj.: a *-al jelölt adatok kitöltése kötelező.)
a) Határozatlan idejű biztosítási szerződés felmondása (Polgári Törvénykönyv
6:466. §)
-

a felmondás kézbesítési határideje: legkésőbb 30 (harminc) nappal a
biztosítási időszak lejárta előtt

-

a biztosító által a szerződő részére visszatérítendő biztosítási díj: a
biztosítót a biztosítási szerződés megszűnéséig tartó időre eső biztosítási díj
teljes összege megilleti

-

a biztosító kezelési költsége: nincs
abban az esetben, ha a felmondást a biztosító részére a biztosítási időszak
lejárta előtti 30 (harminc) napnál később kézbesítik, a biztosítási szerződés a
következő évben is fennmarad, és a biztosító erre a további évre is jogosult a
megállapított összegű biztosítási díjra

b) A szerződő felmondása távértékesítési formában kötött
szerződés esetében (2005. évi XXV. törvény 6. § (3) bekezdés)

biztosítási

-

a felmondási jogot határidőben érvenysítettnek kell tekinteni, ha a
szerződő erre vonatkozó nyilatkozatát a szerződéskötést követő 14 napon
belül, a határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a
biztosítónak elküldi

-

biztosítási díj visszatérítése: a fel nem használt (fennmaradó) biztosítási
díjrész, azaz a biztosítási díj, az érvényes biztosítási napok számának
arányos levonása után

-

kezelési költség: nincs

c) A biztosító és a szerződő
Törvénykönyv 6:212. §)

kölcsönös

megállapodásával

(Polgári

-

a megállapodásra vonatkozó ajánlat biztosító részére történő
kézbesítésének határideje: legkésőbb a biztosítás kezdetének napján

-

a biztosítás megszűnése: a megállapodásban megjelölt nappal

-

biztosítási díj visszatérítése: a megállapodásban meghatározott összegben
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-

kezelési költség: a teljes biztosítási díjösszeg 20%-a, az Utazási Biztosítás
Általános Biztosítási Feltételei szerint
A megállapodást mindig írásban kell megkötni, a szerződő és a biztosított
egyaránt köteles a biztosítás megkötését igazoló valamennyi dokumentumot
visszaszolgáltatni a biztosítónak.

d) Egyéb ok (a2013. évi V. törvény, Polgári Törvénykönyv alapján)

A biztosítási díj kizárólag az ügyfél alábbiakban feltüntetett bankszámlájára történő
átutalással kerülhet visszatérítésre. A biztosítási díj külföldi bankszámlára történő
visszatérítése esetén, a szerződő tudomásul veszi, hogy az átutalással kapcsolatos
bankköltségek levonásra kerülnek a visszatérítés összegéből.
A fel nem használt biztosítási összeget a következő bankszámlára kérem küldeni:

Kelt:

Szerződő aláírása
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