MEGSZÜNTETÉSI NYILATKOZAT
biztosítási szerződés kifizetés nélküli felmondásához
Tisztelt Ügyfelünk!
Biztosításának megszüntetése előtt, kérjük, vegye figyelembe, hogy az életbiztosítások által nyújtott előnyök
többnyire mással nem pótolhatók. Az életbiztosítás olyan váratlan helyzetekben nyújthat Önnek,
hozzátartozóinak segítséget, amikor más pénzügyi lehetőség nem tud védelmet adni.
Amennyiben szerződésének megszüntetése mellett dönt, úgy kérjük, az alábbi táblázatot kitölteni szíveskedjen:
Szerződő adatai
Szerződő neve:
Születési hely, idő:
Lakcím/Székhely cím:
Személyazonosító ig. száma:
Lakcímigazolvány száma:
Adóazonosító jel/Adószám:
Cégjegyzékszám:

Biztosított adatai
1. Biztosított neve:
Születési hely, idő:
Személyazonosító ig. száma:
Lakcímigazolvány száma:
2. Biztosított neve:
Születési hely, idő:
Személyazonosító ig. száma:
Lakcímigazolvány száma:
A nyilatkozat kitöltésével az ……………………………… kötvényszámú szerződésem megszüntetését kérem.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatommal szerződésem maradékjogok nélkül kerül megszüntetésre.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nyugdíjbiztosítási szerződés szerződőjeként a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 44/C. § (1) bekezdése alapján személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó kedvezményt
vett igénybe, a kedvezmény összegét 20%-kal növelten kell visszafizetnie az adóhatóságnak, ha a nyugdíjbiztosítás
nyugdíjbiztosítási szolgáltatás nélkül megszűnik, vagy a szerződés úgy módosul, hogy az a szerződésmódosítást
követően a törvény rendelkezései szerint már nem minősül nyugdíjbiztosításnak.
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Biztosítottként nyilatkozom, hogy megszűnés esetén a szerződésbe szerződőként belépek: □ igen

□ nem

Kelt: …………………….………, ……………………………………

…………………….………………
szerződő (főbiztosított) aláírása

………………………………………..
biztosított (2. biztosított) aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. aláírás: …………………………………………

2. aláírás: ........................................................

név:……………………………………………….

név: .................................................................

lakcím:……………………………………………

lakcím: .............................................................

Megszűntetéshez csatolandó dokumentum:
Hitelfedezeti záradék esetén a záradék jogosultjának törlési nyilatkozata vagy hozzájáruló nyilatkozata a szerződés
megszűntetéséhez.
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