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Genertel Biztosító Zrt. TeleCenter: 06 40 30 40 50  web: www.genertel.hu  e-mail: genertel@genertel.hu  fax: 06 1 451 3881  levelezési cím: 7602 Pécs Pf: 999

1. Bankszámla tulajdonos adatai
Bankszámla tulajdonos neve:
–

Bankszámla száma:

–

2. Jogosult adatai
Jogosult neve:

Genertel Biztosító Zrt.

Jogosult azonosítója (adószáma):

A14011838

3. Szerzõdõ adatai
Szerzõdõ neve:
Szerzõdõ címe:
Szerzõdés azonosítója (kötvényszáma):

Módozat:

4. Teljesítés adatai
Érvényesség kezdete:

vége:

Teljesítés felsõ értékhatára:

Ft, azaz

Ft

5. Megbízás jellege
Eredeti megbízás:

Megszüntetés és módosítás csak a számlavezetõ banknál kezdeményezhetõ!

6. Nyilatkozat
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a
pénzintézetet (név, cím) arra, hogy a fentebb megjelölt jogosultat az általam benyújtott felhatamazásáról értesítse és a bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között – megterhelje. Felhatalmazásomat a hátlapon található kitöltési
útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges
idõpontjáról a beszedésre jogosulttól a szerzõdõ kap értesítést.

Kelt

Bankszámla tulajdonos

Inkasszó ügyintézõhöz érkezett:

MNB PEF-B/518-473/252-15-2002 számú jóváhagyás alapján

Ny. sz.: 12900

Kitöltési útmutató
Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére címû nyomtatvány kitöltésével a bankszámla-tulajdonos felhatalmazza számlavezetõ
bankját, hogy az általa megadott adatok alapján a megjelölt bankszámláról (amelyrõl a beszedés teljesíthetõ) fizetéseket teljesítsen.
Jelen nyomtatvány kitöltésével a biztosítónál kizárólag felhatalmazási megbízás kezdeményezhetõ. Egy már létezõ megbízás módosítása, mely az
érvényesség végének vagy teljesítési összegnek megváltoztatására vonatkozhat, illetve a megbízás megszüntetése csak a bankszámla-tulajdonos számlavezetõ bankjában lehetséges.
A felhatalmazást adó bankszámla-tulajdonosnak az alábbi, számozással jelölt adatcsoportokat kell kitöltenie nyomtatott betûkkel vagy írógéppel:
1. Bankszámla-tulajdonos adatai
Kitöltendõ a bankszámla-tulajdonos neve maximum 29 betû hosszúságban (amennyiben a teljes név meghaladná a 29 betût, akkor rövidíteni
szükséges), és a terhelendõ bankszámla száma 2-szer 8 vagy 3-szor 8 számjegy hosszan.
3. Szerzõdõ adatai
A Szerzõdõ neve rovatot csak akkor kérjük kitölteni, ha a bankszámla-tulajdonos és a biztosítási szerzõdést kötött szerzõdõ nem ugyanaz a személy, illetve társaság. Kérjük, hogy a bankszámla-tulajdonos annak a jogi vagy természetes személynek a nevét tüntesse fel ebben a rovatban,
akinek a biztosítási díját kívánja kiegyenlíteni, azaz aki a biztosítási kötvényen a szerzõdõ rovatban szerepel. Ebben a rovatban 32 jel hosszúságban adható meg a név.
A Szerzõdõ címe rovatba a szerzõdõ címének megadása a pontos beazonosítás érdekében szükséges.
A Szerzõdés azonosítója (kötvényszám) szöveg után – már meglévõ szerzõdés esetén – a megbízáson ebbe a rovatba kell beírni a szerzõdõ
kötvényszámát, amely max. 11 számjegy hosszúságú adat. A kötvényszám megtalálható a biztosítási kötvényen a kötvényszám rovatban, illetve
a rendszeres biztosítási díj befizetésére szolgáló értesítõn (készpénz-átutalási megbízás, díjbekérõ) a kötvényszám megjelölés alatt.
A Szerzõdõ azonosítója (kötvényszám) rovatot követõ módozat vonalra kérjük szíveskedjék beírni a kötvény fõmódozatát (Pl.: baleset, kötelezõ
gjm. fel., casco, lakás, vagyon, ........).
4. Teljesítés adatai
Az Érvényesség kezdete szöveget követõen számmal (év, hó, nap formában) kell jelezni, hogy mikortól, illetve a vége szöveget követõen azt, hogy
meddig érvényes a felhatalmazási megbízás. Amennyiben a felhatalmazási megbízás visszavonásig érvényes, akkor a vége szöveget követõen
ezt áthúzással kell jelezni. Az Érvényesség kezdete azt jelenti, hogy a bankszámla-tulajdonos ettõl a dátumtól biztosítja a biztosító számára azt a
lehetõséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje. A nyomtatvány aláírásánál korábbi dátumot kérjük, ebben a rovatban ne adjon meg.
A Teljesítés felsõ értékhatára szöveget követõen adható meg az a maximális összeghatár, amelynél magasabb összeget a bank nem utalhat át
a biztosítónak a bankszámla-tulajdonos számlájáról. Felhívjuk figyelmét, hogy az összeg nem lehet kisebb, mint az ön rendszeresen fizetendõ biztosítási díja. Ezt az értéket szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg az ön által megadott limitet meghaladja, úgy a
számlavezetõ banknak kötelessége a teljesítést megtagadni.
Ha nem kíván értékhatárt megadni, úgy azt a rovat áthúzásával jelezze.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a kötvény értékkövetése esetén (a biztosítás évfordulójakor) a biztosítási díj összege változhat.
Kérjük, szíveskedjék ezt figyelembe venni, ha maximálni szeretné a teljesítés értékhatárát.
Amennyiben csak egy vagy két kötvényre vonatkozóan ad meg felhatalmazást, kérjük, az üresen maradt rovatokat húzza át.
6. Nyilatkozat
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a felhatalmazó a nyilatkozaton a bank nevét és címét is pontosan kitölti, dátummal látja el és aláírásával hitelesíti.

Fontos!
A szerzõdõ és a bankszámla-tulajdonos személyének eltérése esetén a nyilatkozatot a bankszámla-tulajdonosnak kell aláírnia, a számlavezetõ
bankjában lévõ aláírás mintának megfelelõen! A felhatalmazás elfogadásáról a számlavezetõ bank értesíti a biztosítót, a biztosító pedig önt
értesíti levélben. A megbízás csak ettõl az idõponttól érvényes.
Kérjük, a kitöltött felhatalmazás elsõ két példányát (bank és biztosító példánya) továbbítsa az ön számlavezetõ bankjába! A harmadik példány az
öné.
40 30 40 50-es telefonszámon.
Esetleges kérdéseivel forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, hívja a Genertelt a 06 80

