Imię i nazwisko Klienta

Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
z siedzibà w Warszawie
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
Centrala tel.: +48 22 460 22 22
fax: +48 22 332 17 55
Infolinia: 801 888 000
www.skandia.pl

Pesel

Nr Polisy

Zgoda na obcià˝anie rachunku

- Odcinek dla Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie przez:

Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

9 5 1 - 1 9 - 3 3 - 4 1 8
Identyfikator odbiorcy (NIP)

Nazwa i adres odbiorcy

wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z warunków umowy ubezpieczenia w terminach ich wymagalności.
Imię i Nazwisko/Nazwa właściciela rachunku

Dokładny adres właściciela rachunku

Nr rachunku bankowego
właściciela rachunku

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy

Identyfikator płatności

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty z tytułu zobowiązań
wobec ww. odbiorcy. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Skandia Życie TU S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celach wskazanych poniżej
w klauzuli informacyjnej usługi oraz na udostępnienie tych danych właściwemu bankowi.

Podpis właściciela rachunku
(zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku)

Miejsce, data

Klauzula informacyjna
Informujemy, że Administratorem podanych w oświadczeniu danych osobowych jest Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.(Skandia). Zebrane dane będą przetwarzane
przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu obciążenia wskazanego rachunku bankowego w drodze
polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z warunków umowy ubezpieczenia oraz w celach archiwalnych. Dane będą udostępniane bankowi wskazanemu w formularzu oraz
innym uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy również, iż na podstawie zgody udzielonej przez GIODO,
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do spółek, których siedziba znajduje się w Republice Indii, w celach związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji polecenia zapłaty. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zgoda na obcià˝anie rachunku

- Odcinek dla Banku właÊciciela rachunku

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie przez:

Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

9 5 1 - 1 9 - 3 3 - 4 1 8
Identyfikator odbiorcy (NIP)

Nazwa i adres odbiorcy

wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z warunków umowy ubezpieczenia w terminach ich wymagalności.
Imię i Nazwisko/Nazwa właściciela rachunku

Dokładny adres właściciela rachunku

Nr rachunku bankowego
właściciela rachunku

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy

Identyfikator płatności

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

Podpis właściciela rachunku
(zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku)

Miejsce, data

Te pola wypełnia właściciel rachunku

Te pola wypełnia odbiorca (Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)

Regon: 016003836; NIP: 951 19 33 418
Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, KRS 0000056463.
WysokoÊç kapitału zakładowego: 82.000.000,00 PLN. WysokoÊç kapitału wpłaconego: 82.000.000,00 PLN.

F-ZOR-1303

Zachęcamy do skorzystania z Polecenia zapłaty
Polecenie zapłaty
Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma bezgotówkowego regulowania cyklicznych zobowiązań.
Wybór takiej formy rozliczeń umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań, bez konieczności ręcznego zlecania przelewów. Należności zostaną automatycznie pobrane ze środków na wskazanym rachunku bankowym, w terminie ich wymagalności.

Korzyści
• Wygoda – nie trzeba pamiętać o terminach płatności, to Skandia Życie TU S.A. inicjuje płatność w terminie wymagalności składki
• Pewność – transakcja jest realizowana elektronicznie, co eliminuje ryzyko popełnienia błędu podczas odręcznego
wprowadzania danych
• Oszczędność czasu – przelewy dokonywane są automatycznie
• Terminowość – Polecenie Zapłaty gwarantuje płacenie zobowiązań w terminie, jeśli tylko na wskazanym koncie
znajdują się odpowiednie środki

Instrukcja wypełniania formularza
Uruchomienie Polecenia zapłaty
1. Wystarczy wypełnić obie części formularza w ten sam sposób. Pierwsza część jest przeznaczona dla Skandii,
druga dla Państwa Banku.
2. Wypełnić należy tylko białe pola, wpisując:
• Imię i nazwisko
• PESEL
• Nr Polisy
• Imię i Nazwisko/Nazwę właściciela rachunku
• Dokładny adres właściciela rachunku
• Numer rachunku bankowego, z którego będą pobierane należności
• Nazwę Banku prowadzącego rachunek bankowy
• Datę i miejsce wypełnienia formularza
• Podpis właściciela rachunku - podpis złożony na formularzu musi być zgodny z wzorem podpisu złożonym
w Banku właściciela rachunku
3. Oryginał formularza (obie części) należy przesłać na adres:
Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
4. Formularz Zgody na obciążanie rachunku (Polecenie zapłaty) jest również dostępny na stronie www.skandia.pl.

