CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
www. cigpannonia.hu

Kérelem a Flotta GFB vagy Flotta Casco
kommunikáció módjának módosítására
Flotta azonosítószáma:
Szerződő neve:_

_

__

Kérem, hogy a biztosító a küldeményeit részemre postai kézbesítés helyett elektronikus úton küldje
meg.
Saját e-mail címem:

_

_

__

Tájékoztatás
A szerződő aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános
Biztosító Zrt. a fent megadott saját e-mail címen keresztül biztosítási szerződései megkötésével,
kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényével, valamint a
következő biztosítási időszakra várható díjról elektronikus úton információkat küldjön részére és ebből
a célból elérhetőségi adatait kezelje. Nem minősül a szerződő saját e-mail címének a
biztosításközvetítő elérhetősége.
Az elektronikus kommunikáció a biztosító Portál felületén valósul meg az alábbiak szerint:
A beérkező ajánlaton szereplő szerződő felhasználóként fog szerepelni a Portál felületén. A Portál
elérési hivatkozást, az első bejelentkezési kódot az ajánlaton megadott e-mail címre küldjük ki. A kód
ismeretében a Portál felületen megadható a szabadon megválasztható felhasználó azonosító és
jelszó. A már regisztrált felhasználók a Portált a https://emabit.cig.eu hivatkozáson érhetik el.
A szerződéssel kapcsolatos levelek, dokumentációk a Portálon lesznek elérhetőek. A dokumentumok
Portálon való megjelenéséről az ajánlaton megadott e-mail címre kap a szerződő értesítést.
Az e-mail cím változását a biztosítóhoz a változást követő 8 napon belül kell bejelenteni. A változás
bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő következményeket a mulasztó fél viseli. A biztosító
kizárja az Internet szolgáltató működésének rendellenességéből, vagy hiányosságaiból eredő károkat.
Az elektronikus úton kézbesített üzenet biztosítási titkot képez, ezért annak megóvásáról a
kézbesítést követően az érintettnek kell gondoskodnia. A kézbesíthetetlen e-mail üzeneteket a
biztosító postai úton is megküldheti, amelynek költségeit jogosult érvényesíteni, továbbá az érintett
elveszti az elektronikus kommunikációra vonatkozó esetleges kedvezményét.
Módosítási kérelem időpontja:

_év

hó_

nap

_
Szerződő aláírása

A Gfb törvény értelmében a GFB díja csak az évfordulón módosítható. Flotta GFB esetén a kommunikáció
módjának módosítását és a díjkedvezményt csak abban az esetben tudjuk az évfordulótól bejegyezni, ha a
módosítási kérelem az évfordulót követő 30 napon belül beérkezik. A határidő után érkezett módosítási kérelemre
a beérkezést követő hónap elsejétől az e-kommunikációt bejegyezzük, de a Flotta GFB díja nem módosul.
Flotta Casco esetében is a fentiek érvényesek azzal, hogy a Flotta Casco díja az e-kommunikáció bejegyzésével
a biztosítási időszak közben is módosul.

Ügyfélszolgálat:

levelezés: 1300 Bp., pf.177.
e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu

telefon: 06-1-5-100-100
telefax: 06-1-209-9007

