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Zgoda do obciążania rachunku

Otrzymuje odbiorca

Nazwa i adres odbiorcy

łNumer rachunku bankowego płatnika (wype nia płatnik - klient)

Nazwa i dokładny adres płatnika - klienta

numer wniosku/polisy (wypełnia Ubezpieczający) identyfikator płatności (wypełnia Generali Życie T.U. S.A.)

Generali Życie T.U. S.A.
Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Identyfikator odbiorcy NIP

Nazwa banku płatnika / banku klienta

521-28-87-341
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Generali Życie T.U. S.A.
Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Identyfikator odbiorcy NIP

Nazwa banku płatnika / banku klienta

521-28-87-341

/

Niniejszym wyrażam zgodę do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z  moich zobowiązań z tytułu umowy 
ubezpieczenia zawartej z Generali Życie T.U. S.A. zwanym dalej Towarzystwem.

Niniejszym wyrażam zgodę do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z  moich zobowiązań z tytułu umowy 
ubezpieczenia zawartej z Generali Życie T.U. S.A. zwanym dalej Towarzystwem.

Niniejszym zobowiązuję się do zapewnienia środków na wskazanym rachunku bankowym, każdorazowo w okresach począwszy od terminu wymagalności składki do upływu 5 dni 
roboczych od dnia wymagalności składki, w wysokości składki wynikającej z ww. umowy ubezpieczenia. W przypadku braku odpowiedniej ilości środków na moim rachunku 
w powyższym terminie, upoważniam Towarzystwo do pobrania zaległej składki w terminie późniejszym, pod warunkiem, że nie nastąpiło rozwiązanie umowy ubezpieczenia.

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

Generali Życie T.U. S.A., 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 18, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 25952. NIP: 521-28-87-341, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN, w pełni opłacony. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym  
przez IVASS. Centrum Klienta tel.: 913 913 913

1-934-01.2022



Zachęcamy do skorzystania z polecenia zapłaty

Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich 
częstotliwości. Polecenie zapłaty to także gwarancja bezpieczeństwa i terminowości transakcji.

Polecenie zapłaty to:

Oszczędność czasu. Jednorazowe podpisanie upoważnienia zwalnia z konieczności stania w kolejce w urzędzie pocztowym 
lub banku, aby uregulować płatność z tytułu składki ubezpieczeniowej.
Oszczędność pieniędzy. Banki realizujące polecenie zapłaty z reguły nie pobierają opłat.
Elastyczność. W odróżnieniu od zlecenia stałego, opłacanie składki ubezpieczeniowej drogą polecenia zapłaty uwzględnia 
wszelkie zmiany na polisie skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem wysokości składki. Zmiana dokonana na polisie mająca 
wpływ na wysokość składki nie wymaga powiadamiania o tym fakcie banku.
Kontrola opłacania składek. Na wyciągu bankowym jest widoczna kwota oraz data opłacenia składki.
Gwarancja wysokiej jakości usługi. Każda transakcja jest realizowana za pośrednictwem elektronicznego międzybankowego
systemu wymiany danych ELIXIR.
Pewność i wygoda. Przy tej formie płatności mamy pewność, że rachunek będzie obciążony dokładnie w dniu wymagalności
płatności, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia, a pieniądze dotrą do Towarzystwa terminowo.

Jak uruchomić płatność składek w drodze polecenia zapłaty?

Wystarczy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami obydwie części druku „Zgoda na obciążenie rachunku”.
UWAGA! Należy pamiętać, aby podpis złożony na druku „Zgoda na obciążenie rachunku” był identyczny ze wzorem podpisu
złożonym w banku prowadzącym rachunek bankowy. Następnie obie, wypełnione i podpisane, części druku „Zgoda na 
obciążenie rachunku” należy przesłać listownie na adres:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Senatorska 18, 
00-082 Warszawa

Pozostałe formalności załatwia Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Przypominamy o konieczności zapewnienia wystarczających środków na rachunku bankowym tak, aby realizacja poprzez 
polecenie zapłaty była możliwa.
W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z tej formy regulowania płatności. W tym celu należy przesłać druk
„Odwołanie zgody do obciążenia rachunku” na adres Towarzystwa.


