
Adresát: Administratívne oddelenie CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Telefax: +36-1-247-2021
Korešpondenčná adresa: 1300 Budapest, Pf. 177, Maďarsko

Oznámenie nároku na spätný odkup 
Meno a priezvisko Zmluvnej 
strany: Číslo poistnej zmluvy:

Miesto a dátum narodenia  
(v prípade fyzickej osoby):

IČO: Číslo telefónu:

Podpísaný/á vyhlasujem, že poznám pravidlá spätného odkupu (odkúpenia), ktoré sú obsiahnuté v podmienkach zmluvy o životnom poistení uzavretom k podielovým jed-
notkám pod vyššie uvedeným číslom.

Úplný spätný odkup (úplné odkúpenie)
Podpísaná Zmluvná strana vypovedávam svoju zmluvu o životnom poistení uzavretom k podielovým jednotkám pod vyššie uvedeným číslom a prosím o vyplatenie sumy 
spätného odkupu (odkúpenia). Beriem na vedomie, že spätným odkupom (odkúpením) moja zmluva zanikne.

Čiastočný spätný odkup (čiastočné odkúpenie)

1. Jednotky, na ktoré chcem uplatniť ťarchu 
počas spätného odkupu (odkúpenia): 

* bežné jednotky

* ad hoc jednotky

2. Spôsob spätného odkupu (odkúpenia):

** sumu čiastočnej spätnej kúpy (čiastočného odkúpenia) chcem uviesť spolu a prosím o pomerné vyňatie vo vzťahu ku všetkým tým podielovým fondom, ktoré obsahujú 

dotknutú jednotku; suma, ktorú mienim určiť na čiastočný spätný odkup (čiastočné odkúpenie): €

** sumu, ktorú mienim čiastočne vyňať, chcem určiť podľa jednotlivých podielových fondov, nižšie uvedeným spôsobom:

z podielového fondu

€ % kusov

z podielového fondu

€ % kusov

z podielového fondu

€ % kusov

* z dvoch možností označte presne jednu.
** z dvoch možností označte presne jednu.
Ak mienite uskutočniť vyňatie aj na ťarchu bežných, aj na ťarchu ad hoc jednotiek, prosíme Vás, urobte tak vyplnením dvoch tlačív.

Údaje osoby (Zmluvnej strany), ktorá je oprávnená na spätný odkup:

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko 
pri narodení:
Meno a priezvisko 
matky: Štátna príslušnosť:

Miesto narodenia: Dátum narodenia:

Adresa trvalého 
bydliska:

Číslo telefónu: Rodné číslo:

Prosím Vás o vyplatenie sumy spätného odkupu na účet v peňažnom ústave 
(ak si prevod neželáte na číslo účtu určené v Ponuke /Návrhu/, tak toto Oznámenie nároku dajte overiť podpisom dvoch svedkov)
Názov bankovej pobočky, 
v ktorej je účet vedený:
Meno a priezvisko 
vlastníka účtu:
Číslo bankového účtu 
vedeného v eurách:*** – – – – –

Kód SWIFT:****

*** (kód IBAN – číslo bankového účtu)
**** (v prípade bankového účtu vedeného v eurách)
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Platné od: 05. 11. 2014.



V ______________________________________
 deň mesiac rok 2  0

Podpísaný/á  ako Zmluvná strana poistnej 

zmluvy pod číslom  vyhlasujem vedomý si svojej trestnoprávnej zodpovednosti, že údaje uvedené v tomto 

vyhlásení pre poisťovňu CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. zodpovedajú skutočnosti.

 _____________________  _____________________  _____________________
 Podpis I. Poisteného  Podpis II. Poisteného Podpis Zmluvnej strany
   (Ak je Zmluvná strana právnická osoba, 
   podpis podľa údajov v Obchodnom registri)

 _________________________  _________________________
 1. Svedok:  2. Svedok:

Meno a priezvisko: ______________________________  Meno a priezvisko: _____________________________

Adresa trvalého bydliska: _________________________  Adresa trvalého bydliska: _________________________

____________________________________________   ___________________________________________

Číslo občianskeho preukazu: _______________________  Číslo občianskeho preukazu: ______________________

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
www.cigslovensko.sk

Korešpondenčná adresa: 1300 Budapest, Pf. 177, Maďarsko Telefón: +421-233-057-830
Mailová adresa: PolicyAdmin@cig.eu Telefax: +36-1-247-2021


