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www. cigromania.ro

Către: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Departamentul Operaţiuni
CERERE DE RĂSCUMPĂRARE
AL POLIŢEI DE ASIGURARE DE VIAŢĂ CU CARACTER DE INVESTIŢIE
Nume şi prenume Contractant:

Număr poliţă:

Locul şi data naşterii (persoane fizice):
CNP/NIF/CUI:

Telefon:

Subsemnatul, în calitate de Contractant al poliţei de asigurare de viaţă cu caracter de investiţie cu numărul mai sus menţionat, declar că am citit şi am luat la cunoştinţă
regulile condiţiilor de asigurare referitoare la răscumpararea parţială şi totală.
Răscumpărarea totală
Subsemnatul, solicit răscumpărarea totală a poliţei de asigurare de viaţă cu caracter de investiţie cu numărul mai sus menţionat, doresc rezilierea contractului, solicit
achitarea valorii de răscumpărare totale de către Asigurator în contul bancar mai jos precizat.
Răscumpărarea parţială
* unităţi generate de primele eşalonate

1. Subsemnatul, solicit răscumpărarea parţială a unităţilor investite în contul poliţei, după cum urmează:

* unităţi generate de primele suplimentare

2. Modalitatea de răscumpărare parţială:
**suma totală a răscumpărării parţiale de mai jos va fi efectuată proporţional din toate fondurile în care au fost achiziţionate unităţi de investiţie.
Suma totală a răscumpărării parţiale:

euro

**răscumpărarea parţială va fi efectuată din fondurile următoare, după cum urmează:
din unităţile alocate în Fondul de Investiţii
euro

sau

%

sau

unităţi

euro

sau

%

sau

unităţi

euro

sau

%

sau

unităţi

din unităţile alocate în Fondul de Investiţii

din unităţile alocate în Fondul de Investiţii

*vă rugăm să bifaţi una dintre cele două opţiuni
**vă rugăm să bifaţi una dintre cele două opţiuni
În cazul în care doriţi să solicitaţi răscumpărare parţială atât din unităţile generate de primele eşalonate cât şi din unităţile generate de primele suplimentare vă rugăm să
completaţi două formulare.
Datele persoanei îndreptăţite să solicite răscumpărarea totală/parţială (datele Contractantului):
Nume/Companie:

Prenume:

Reprezentant legal:
Cetăţenie:

Sex:

Locul naşterii:

F

M

Data naşterii:

Tipul documentului de identitate:

BI/CI

Paşaport

emis de:

Serie:

Număr:
CNP/NIF/CUI:

Nr. Înreg. Reg. Comerţului:
Localitate:

Judeţ/
Sector:

Cod poştal:

Strada:

Nr.

Telefon:

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

E-mail:

Solicit ca suma să fie virată în contul:
IBAN Euro:
Banca:
Codul SWIFT:

Contractantul – persoană fizică – certifică prin semnătura sa faptul că acţionează în nume propriu.
În cazul Contractantului – persoană juridică – persoana care semnează acest formular declară că este împuternicită să
acţioneze cu sau fară personalitate legală în numele entităţii juridice.
Subsemnatul – în calitate de Contractant – declar că toate informaţiile menţionate în acest formular sunt complete şi corecte
şi sunt de acord ca acestea să reprezinte baza contractului meu de asigurare.
Notă: Plata nu se poate efectua decât într-un cont bancar în moneda Euro, deţinut de către Contractant.
Data (zz-ll-aaaa):
Serviciul cu clienţii:

–

–

______________________________________________

Numele şi Semnătura Contractantului
corespondenţă: O. P. 83, C. P. 105, Bucureşti
e-mail: relatiiclienti@cig.eu

telefon: +40-318-107-450
fax: +40-372-870-786

