Zgoda na obciążenie rachunku
DD

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie wskazanego poniżej rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty kwotą składek z tytułu umowy
ubezpieczenia w umownych terminach zapłaty przez:
Nazwa i adres
odbiorcy
Identyfikator
MetLife TUnŻiR S.A.
(odbiorcy) – NIP
Nazwa i dokładny
adres Ubezpieczającego (płatnika) –
posiadacza rachunku
bankowego
Numer rachunku
bankowego
Ubezpieczającego
(płatnika)
Prosimy zaznaczyć
właściwy status
płatnika
(Ubezpieczającego)
Identyfikator
płatności

MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
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konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego*

pozostali płatnicy**

Nr Umowy
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążenia mojego rachunku bankowego w formie polecenia
zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy. Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Miejscowość i data

Podpis Ubezpieczającego (płatnika) – posiadacza rachunku
zgodny z wzorem złożonym w banku

Otrzymuje MetLife TUnŻiR S.A. (odbiorca)
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości,
działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. MetLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Telefoniczne Centrum Informacji: tel. +48 22 523 50 70, e-mail: lifeinfo@metlife.pl, Internet: www.metlife.pl
MetLife TUnŻiR S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.
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Szanowni Państwo
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Polecenie Zapłaty – prostą, bezpieczną i szybką formę regulowania składek z tytułu Państwa umowy ubezpieczenia.
Korzystając z Polecenia Zapłaty, nie musicie Państwo każdorazowo dokonywać przelewu w banku lub na poczcie. Od momentu uruchomienia usługi składki za polisę będą
regulowane automatycznie. Większość banków realizuje Polecenie Zapłaty bez żadnych prowizji.
Polecenie Zapłaty jest wygodną i nowoczesną usługą, oszczędzającą czas oraz pozwalającą uniknąć obciążenia Państwa ewentualnymi odsetkami za spóźnioną płatność lub
nawet wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Aby skorzystać z tej formy płatności, prosimy o wypełnienie obu części formularza zgody (znajdującego się na odwrocie) i przekazanie go swojemu agentowi lub odesłanie
na adres: MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.
Podczas wypełniania formularza prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
w polu „Nazwa i dokładny adres Ubezpieczającego (płatnika) – posiadacza rachunku bankowego” należy wpisać drukowanymi literami imię i nazwisko posiadacza
rachunku bankowego (lub nazwę przedsiębiorstwa). Jeśli jesteście Państwo posiadaczami rachunku wspólnego, informacja ta powinna być dodatkowo zawarta we
wspomnianym polu;
podpis posiadacza rachunku złożony na formularzu musi być zgodny z podpisem złożonym w banku (na karcie wzoru podpisu);
obie części formularza powinny być wypełnione identycznie.
Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgody MetLife TUnŻiR S.A. skontaktuje się z Państwa bankiem w celu weryfikacji danych. Nieprawidłowe wypełnienie dokumentu
lub złożenie podpisu niezgodnego z wzorem podpisu złożonym w banku uniemożliwi opłacenie składki na zasadzie Polecenia Zapłaty.
Każdorazowo pobranie wyższej kwoty składki wynikające z ewentualnej indeksacji lub rozszerzenia umowy o dodatkowe opcje zostanie potwierdzone nową Szczegółową
Umową Ubezpieczenia, wysłaną na adres korespondencyjny.
Jednocześnie prosimy niezwłocznie poinformować swojego agenta lub biuro główne MetLife TUnŻiR S.A. o wszelkich zmianach dotyczących danych na formularzu zgody,
np. zmiana nazwiska, adresu lub numeru konta.
Formularz zgody MetLife TUnŻiR S.A. znajduje się także na naszej stronie internetowej (www.metlife.pl).
Zachęcamy do kontaktowania się z naszym Telefonicznym Centrum Informacji, czynnym od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-17.00 oraz od czwartku do piątku
w godzinach 8.00-16.00, gdzie pod numerem telefonu +48 22 523 50 70 można uzyskać odpowiedź na większość pytań.
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