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Către: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Departamentul Operaţiuni

Declaraţie despre plata primei eşalonate în avans
Număr poliţă:
Nume
Contractant:
Locul şi data
naşterii:
Pentru persoane
juridice CUI:

Numele
mamei :
Număr de
înregistrare:

Numărul de
telefon:

Vă rugăm să citiţi cu atenţie această informare!
1.) Reguli privind plata primei eşalonate în avans:
a) Contractantul are posibilitatea de a face o singură dată plata primei eşalonate în avans, în conformitate cu
frecvenţa de plată. Deci, Contractantul poate să achite prima de asigurare eşalonată înainte de scadenţă, o
singură dată.
b) Pentru această solicitare, Contractantul trebuie să completeze şi semneze acest formular sau poate să solicite
telefonic, la Departamentul de Relaţii cu Clienţi.
c) Pentru a putea fi operată acestă solicitare, trebuie ca formularul sau solicitarea telefonică, să ajungă la Asigurător,
cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea efectuării plăţii în avans a primei de asigurare, până la ora 16. De
asemenea, suma achitată în avans trebuie să fie aceeaşi cu suma indicată pe formular sau cu cea precizată la
solicitarea telefonică şi trebuie să acopere valoarea primei eşalonate, pentru care se face plata în avans.
d) Asigurătorul operează solicitarea clientului pentru plata în avans, dacă plata efectuată în avans pentru prima
de asigurare eşalonată este o plată scadentă viitoare, prima de asigurare eşalonată conform frecvenţei de plată
nu este achitată, respectiv dacă toate primele de asigurare eşalonate scadente până la data plăţii sunt achitate,
înaintea efectuării plăţii primei de asigurare în avans.
e) În cazul în care contractul de asigurare are posibilitate de indexare şi plata primei de asigurare eşalonate în avans
se face la data scadentă, atunci Contractantul, prin depunerea solicitării de plată în avans a primei de asigurare
(formularul completat trimis către Asigurător), renunţă la indexarea primei, la actuala aniversare, cu exceptia:
• cazului în care Contractantul a acceptat deja valoarea indexării oferite de Asigurător. În acest caz trebuie
achitată prima de asigurare mărită cu valoarea indexării.
f) În cazul efectuării plăţii în avans a primei de asigurare eşalonate, cheltuielile administrative şi cheltuielile de
alocare se vor plăti în avans, conform frecvenţei de plată scadente. Prima de asigurare plătită în avans, se va
investi în unităţi de investiţie la data scadentă.
2.) Alte prevederi în ceea ce priveşte plata primei eşalonată în avans:
a) Această declaraţie completată corespunzător trebuie trimisă pe cale postală, prin fax, prin scrisoare electronică
sau predată personal la sediu, în atenţia Departamentului de Relatii cu Clienţii al Asigurătorului.
b) În cazul în care Asigurătorul nu poate aloca plata făcută în avans ca primă eşalonată, pe baza declaraţiei scrise
sau telefonice, din cauza neîndeplinirii uneia sau mai multor condiţii pentru efectuarea plaţii în avans, atunci
gestionarea plăţii se va face conform procedurii generale precizata în Condiţiile Speciale.
c) Dacă pe baza prezentei declaraţii scrise sau a celei telefonice, suma plătită este mai mare decât suma plăţii
pentru care doriţi să faceţi plata în avans, atunci gestionarea sumei diferentă se va efectua conform procedurii
generale, precizata în Condiţiile Speciale.
d) În continuare se vor aplica prevederile din Condiţiile Speciale, pentru răscumpărarea unităţilor de investiţie
iniţiale, independent de plata primei de asigurare eşalonate făcută în avans.
e) plata efectuată în avans pentru prima eşalonată poate să aibe consecinţe fiscale negative.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa cu încredere Societăţii noastre, la Departamentul de Relaţii cu Clienţii.
Subsemnatul / a Contractant declar am luat la cunoştinţă şi am acceptat cele menţionate mai sus. Prin prezentă îl rog
pe Asigurător, că din suma de
euro) plătită la data de
€ (în litere:
valoarea de
€ să fie alocată pe poliţa mea de asigurare, ca sumă
pentru prima de asigurare eşalonată plătită în avans.

Valabil din data de: 16 august 2013
Departamentul Relaţii cu Clienţii:

Adresă corespondenţă: O. P. 83, C. P. 105, Bucureşti
e-mail: relatiiclienti@cig.eu

telefon: +40-318-107-450
fax: +40-372-870-786
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Va rugăm respectuos să precizaţi corect data plăţii şi suma!

