
KÉRELEM EASY MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS ÉS EASY NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS
SZERZŐDÉSEKHEZ VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSÁHOZ
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1. A módosítandó szerződés adatai

a. Szerződésszám:

b. Szerződő neve:

c. Születési hely, idő: ,

. . .

d. Anyja neve:

e. Lakcím/Székhely:

út, utca, tér szám emelet ajtó

f. Telefonszám: - mobil otthoni munkahelyi

g. E-mail cím:

h. 1. Biztosított neve:

i. 2. Biztosított neve:

2. Kiegészítő szolgáltatások adatai

Kérem a szerződésemhez választható kiegészítő biztosítások be/kikapcsolását a fent megjelölt biztosítás feltételei alapján, a biztosító díjszabásának
megfelelően, az általam megadott egyedi adatok szerint.

*A Gyermek jövője kiegészítő szolgáltatás bekapcsolása esetén szükséges megadni.

A szolgáltatás be/kikapcsolásának kezdő napja: . . .

A szolgáltatás be/kikapcsolásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a szerződés kérelem benyújtását követő hófordulója.

A kiegészítő szolgáltatások bekapcsolásának érvényességéhez, mint a szerződés közös megegyezéssel történő módosításához a biztosító elfogadása szük-
séges. A biztosító a módosítás kapcsán új kötvényt állít ki. Az új kötvény a kiegészítő szolgáltatás be/kikapcsolása biztosító általi elfogadását igazolja.

érkeztetô bélyegzô helye

Az OTP Csoport partnere

Kiegészítő szolgáltatás
Szolgáltatás

bekapcsolása
Szolgáltatás
kikapcsolása

Tőkeőrző kiegészítő szolgáltatás

Díjátvállalás kiegészítő szolgáltatás

Gyermek jövője kiegészítő szolgáltatás (csak Easy Megtakarítási Életbiztosításhoz) Tartam (év)*:

Egészségkárosodásra szóló kiegészítő szolgáltatás (csak Easy Nyugdíjbiztosításhoz)

Kelt: , . . .

Átvettem:

Kelt: , . . .

1. biztosított aláírásaszerződő aláírása 2. biztosított aláírása

ügyintéző/biztosításközvetítő aláírása
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