
Adresát: Administračné oddelenie CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Vyhlásenie o platení bežného poistného vopred

Číslo poistnej zmluvy:

Meno Zmluvnej strany: Meno matky:

Miesto a dátum narodenia: Telefón:

V prípade firmy DIČO: IČO:

Prosíme Vás, pozorne si prečítajte nasledujúce oznámenie!
1.) Pravidlá súvisiace s platením bežného poistného vopred:

a) Zmluvná strana má možnosť na jednorázové platenie bežného poistného vopred, podľa pravidelnosti platenia 
poistného, teda aby jednorázové bežné poistné podľa pravidelnosti platenia poistného zaplatila pred splatnosťou 
poistného.

b) Zmluvná strana musí svoju žiadosť písomne uviesť na tomto formulári, alebo osobne/telefonicky do Klientského 
servisu Poisťovne.

c) Podmienkou vykonania žiadosti je, aby vyhlásenie – osobne, telefonicky alebo písomne – najneskôr, z dôvodu 
platby platenej vopred, identifikovanej poisťovňou, pred druhým pracovným dňom do 15. hodiny bola doručená 
do poisťovne, ďalej, aby formulárom – alebo telefonickým oznámením – jednoznačne identifikovaná platba 
pokryla sumu vopred plateného bežného poistného.

d) Poisťovňa žiadosť pre platenie vopred, okrem vyššie uvedených vykoná iba vtedy, ak po zaplatení krytia bežného 
poistného plateného vopred, prvýkrát splatné, podľa pravidelnosti platenia poistného, bežné poistné ešte nie 
je vyrovnané, a ak pred dátumom zaplatenia krytia bežného poistného plateného vopred, všetok splatné, podľa 
pravidelnosti platenia poistného, bežné poistné je vyrovnané.

e) Ak poistná zmluva umožňuje indexáciu, a ak bežné poistné platené vopred je splatné na výročí poistnej zmluvy, 
Zmluvná strana podaním žiadosťou o platení poistného vopred na poistnom výročí odstúpi od možnosti 
indexácie, okrem:
• ak poisťovňou ponúkanú mieru indexácie už Zmluvná strana prijala. V tomto prípade poisťovňa očakáva 

platbu zodpovedajúcú bežnému poistnému zvýšeného mierou indexácie.
f) V prípade bežného poistného plateného vopred, administračný poplatok a alokačný poplatok vzťahujúci sa na 

bežné poistné, pre obdobie pravidelnosti platenia poistného sa platí vopred a je splatný pri zmene podielovej 
jednotky bežného poistného plateného vopred.

2.) Ďalšie ustanovenia súvisiace s platením bežného poistného vopred:
a) Vyhlásenie bezchybne vyplnené treba poslať do poisťovne poštou, faxom, e-mailom, alebo osobne doručiť do 

Klientského servisu.
b) Ak poisťovňa podľa tohto vyhlásenia alebo telefonickým oznámením bežné poistné platené vopred nevie účtovať 

podľa zlyhaných podmienok platenia vopred, potom platba sa vykoná podľa Osobitných podmienok.
c) Ak je platba platenia vopred podľa tohto vyhlásenia alebo telefonickým oznámením väčšia ako bežné poistné, 

potom rozdiel sa vykoná podľa Osobitných podmienok.
d) Nezávisle od platenia bežného poistného vopred, odkup počiatočných podielových jednotiek sa deje podľa 

Osobitných podmienok.
e) Platenie bežného poistného vopred môže mať nepriaznivé daňové dôsledky. Pre podrobné informácie, prosíme 

Vás, obráťte sa na Vášho daňového poradcu, sprostredkovateľa alebo na náš Klientský servis.

Podpísaná Zmluvná strana súhlasím a beriem na vedomie vyššie uvedené, a žiadam aby poisťovňa na moju poistnú 
zmluvu dňa  zaplatené  €, teda zo sumy  €	
sumu  € manipulovala ako bežné poistné platené vopred.

Prosíme Vás dbajte na zadanie správneho dátumu a sumy!

	 	 _______________________	
  Podpis Zmluvnej strany 

Deň Mesiac RokMiesto: __________________	, 2		0
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CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
www.cigslovensko.sk 

Klientsky serviz:		 Poštová adresa: 1502 Budapest, pf. 516 Telefón: +421-233-057-830
	 Mailová adresa: klientskyserviz@cig.eu  Číslo faxu: +36-1-247-2021

Platný: od 16. augusta 2013


