
Méltányossági kérelem

Alulírott
(szerződő neve, anyja neve, lakcíme) a koronavírus járványra tekintettel kérem a _________________ kötvény-
számú szerződésre összesen 6 hónap díjfizetési haladék biztosítását, és ezzel a fizetési felszólításban szereplő 
fizetési póthatáridő meghosszabbítását.

A kérelmem benyújtásával egyidejűleg bankomnál gondoskodom a szerződéshez esetlegesen kapcsolódó csoportos besze-
dési megbízásom visszavonásáról, ill. ebben az esetben kérem az átutalással történő díjfizetés beállítását. Kérelmem benyúj-
tásával tudomásul veszem az alábbiakat: 

Kérelmemet a biztosító abban az esetben teljesíti, ha annak beérkezésekor a szerződés díjjal nem rendezett időszaka 3 hó-
napnál kevesebb, a díjjal rendezett időszaka 36 hónapot nem éri el, valamint technikai kezdete 2020.04.01-jénél nem későbbi.  

A kérelmem elfogadását követően a szerződés továbbra is díjköteles marad, havi díjfizetési gyakorisággal.* Tudomásul veszem, 
hogy jelen kérelem Biztosító általi elfogadása esetén a szerződési feltételek fizetési késedelem esetén alkalmazandó jogkövet-
kezményei az először elmulasztott díjrészlet esedékességét követő 6 hónap elteltével állnak be, azzal, hogy ebben az esetben 
a Biztosító újabb póthatáridő tűzésére nem köteles.

A meghosszabbított díjfizetési haladék lejártát követően a szerződés 36 hónapos díjjal rendezettségéig 6 hónapnál nagyobb 
díjelmaradásban nem lehet, ugyanakkor a 36 díjrendezett hónapot követően a szerződésen díjszüneteltetés szolgáltatás kér-
hető. (A 36. díjrendezett hónapot követően, de legkésőbb a 42. hónap végéig az elmaradt díjakat rendezem vagy kérelmezem 
a szerződés díjszüneteltetését a 36-42 hónapra terjedő időszakra anyagi lehetőségeim függvényében.)      

A biztosító a meghosszabbított díjfizetési haladék időszaka alatt a biztosítási díjakat a feltételek szerint írja elő, valamint a költ-
ségeket érvényesíti, kockázatviselése fennáll, ill. lehetőséget biztosít rendszeres és eseti díjak fogadására, valamint szerződői 
rendelkezések végrehajtására a biztosítási díjat érintő módosítások kivételével.   

Kelt:

Szerződő aláírása:

*A biztosító a moratórium időszaka alatt 1 havi díjról is küld készpénz átutalási megbízást a díjfizetés könnyítése érdekében.



Kedves Ügyfelünk!

Az elmúlt hónapokban kirobbant koronavírus járvány következtében életünk gyökeresen megváltozott, ezért a kialakult nehéz 
helyzetben összefogásra van szükség.
Társaságunk olyan intézkedéseket hozott, amelyek segítő kezet nyújthatnak azon ügyfeleink számára, akik a vírus okozta gaz-
dasági problémák következtében nehéz anyagi helyzetbe kerültek, s így átmenetileg gondot okoz számukra a biztosítási díjak 
megfizetése. 
Mint az Ön számára is bizonyára ismert, a szerződési feltételeink 3 hónap díjfizetési haladékot tesznek lehetővé a díjmentesítést 
megelőzően.  

DÍJFIZETÉSI MORATÓRIUM
A SIGNAL IDUNA Biztosító mostani intézkedése a fentieken túl (átmenetileg) lehetőséget biztosít az ügyfelei számára további  
3 hónappal meghosszabbítani a díjfizetési haladék időszakát a szerződő aláírásával ellátott méltányossági kérelem benyúj-
tását, és a biztosító által történő elfogadását követően. Az aláírás elektronikusan is történhet az Ügyfélkapu, magyarorszag.hu online 
felületén.

A díjmentesítési moratórium igénybevételének feltételei:
  

• A méltányossági kérelem beérkezési időpontjában a szerződés nem díjmentesített  
és legalább 2020.04.01-ig díjrendezett. 

• A szerződés technikai kezdete nem későbbi, mint 2020.04.01.
• A szerződés díjrendezettsége nem éri el a 36 hónapot a kérelem beérkezésének időpontjában.  

(Amennyiben annál több, akkor a díjszüneteltetés lehetőségét javasoljuk.)

Fenti feltételekből következik, hogy azon ügyfeleknek, akik jogosultak a moratóriumra, még nincs teendőjük, hiszen szerződésük 
a feltétel szerint megengedi a 3 hónap díjhátralékot (a legkorábbi szerződések csak júliusban kerülnének majd díjmentesítésre).  
A csekkeket, a fizetési értesítőt és a díjelmaradásról szóló tájékoztató levelet ugyan megkapják, de fizetniük nem szükséges. Abban 
az esetben, ha a szerződő anyagi helyzete ezen idő alatt kedvezőbbé válik, az elmaradt díjakat akár egy összegben, akár havi 
rendszerességgel befizetheti. 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM BENYÚJTÁSA
Amennyiben a szerződő úgy ítéli meg, hogy az első 3 havi díjjal nem rendezett időszakot követően előreláthatólag még a 
következő hónapokban sem tudja fizetni a biztosítási díjat, úgy élhet a lehetőséggel és beküldi a méltányossági kérelmet, mellyel 
további 3 hónapig a biztosító nem díjmentesíti a szerződést.

A méltányossági kérelem beérkezési határideje mindig 
az első 3 díjjal nem rendezett hónap vége.

A méltányossági kérelem benyújtását követően a biztosító a méltányossági kérelemben foglaltak szerint a szerződés fizetési 
gyakoriságát átállítja havi díjfizetésűvé, ha más gyakoriságú volt, illetve CSOB-os (csoportos beszedési megbízás) díj-
fizetéseket átutalásra módosítja. Utóbbi esetben a CSOB megbízást a szerződőnek (díjfizetőnek) kell a netbankjában meg-
szüntetnie. 

A 6 hónapos díjfizetési haladékot követően az ügyfél szerződése 
újból díjkötelessé válik.

TÁJÉKOZTATÓ
a díjmentesítési moratóriumról
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PÉLDA: (áprilisi díjrendezettséggel)

Első 3 hónapos  
díjfizetésmentes ciklus 

(ÁSZF szerint)

Második 3 hónapos  
díjfizetésmentes ciklus  

(díjmentesítési moratórium)

A méltányossági kérelem
beküldési haárideje:

2020.06.30.

Feltétele:
1) Nem lehet nagyobb hátraléka mint 3 hónap 

és legalább 04.01-ig díjrendezett
2: A szerződés technikai kezdete nem 

későbbi, mint 2020.04.01.

Összesen 6 hónap díjnemfizetési időszak

A havi díjfizetés újrakezdése

A 36. díjrendezett hónapban 
az ügyfél élhet a 6 hónapos 

díjszüneteltetésével, ezzel törölve 
a díjhátralékát. A szerződés 

díjfizetése tovább folytatódik.

Türelmi időszak a 36+6=42. hónapig  
tart, amíg az ügyfél  

a 6 hónapnyi díjtartozását tolhatja

2020.
október 1.

42. hónap
(36. díjjal 
rendezett)

2020.
július 1.

2020.
április 1-ig
díjrendezve

TÜRELMI IDŐSZAK:
Az elmaradt díjaik rendezésére azonban türelmi időt biztosítunk. A türelmi időszak alatt a szerződőnek a havi díjat folyama-
tosan kell fizetnie, és nem kerülhet 6 hónapnál nagyobb díjelmaradásba, különben a szerződése díjmentesítésre kerül. 

Abban az esetben, ha a szerződőnek nem sikerült a türelmi időszak végéig a felhalmozott díjhátralékát rendeznie, kérhet egy egy-
szeri 6 hónapos (visszamenőleges) díjszüneteltetést – a 36. díjjal rendezett hónaptól, de legkésőbb a 42. hónapig 
végig – mely igénybevételével a felhalmozott díjelmaradását törölheti. Ezt követően a szerződés annak feltételei szerint működik 
tovább (díjköteles és 3 hó a díjfizetési haladék). 

Bízunk benne, hogy ezzel az Ön számára is kedvező megoldást tudunk nyújtani.

Köszönjük együttműködését és jó egészséget kívánunk.

Üdvözlettel: 

Daniel Kempchen
vezérigazgató-helyettes


	ALULÍROTT: 
	KÖTVÉNYSZÁM: 
	KELT: 


