
KÖTVÉNYKÖLCSÖN KÉRELEM ÉS MEGÁLLAPODÁS

Alulírott szolgáltatási előlegként ………………………………………………….€,

azaz ………………………………………………………..…………euró kötvénykölcsön folyósítását kérem a fenti számú életbizto-
sításom díjtartaléka terhére a MetLife Biztosító Zrt.-től az alábbiak tudomásulvétele mellett.

1. A kölcsön folyósítására az életbiztosítási szerződésnek a kötvénykölcsönre vonatkozó megfelelő feltételei alapján és szerint kerül sor.

2.  A kölcsön fedezete a biztosítás visszavásárlási értéke. A szerződő a fennálló teljes kölcsöntartozás (kölcsöntőke + kamatok) összegének 
erejéig a szerződésből származó jogait a biztosítótársaság részére engedményezi. A biztosító a fennálló teljes kölcsöntartozás összegét 
bármely teljesítendő szolgáltatás  összegéből levonja.

3.  A kölcsön után fizetendő kamat mértékét a biztosító határozza meg. A napi kamatszámítás alapján előírt kamat összege a biztosítási 
évfordulón esedékes. Az esedékességkor meg nem fizetett kamatok tőkésítésre kerülnek és a kölcsöntőke összegét növelik. A 
kölcsöntartozás időtartama alatt a biztosító fenntartja a jogot a kölcsön felvételének időpontjában megállapított kamat mértékének 
megváltoztatására.

4.  Amennyiben a fennálló kölcsöntartozás és az esedékes kamatok együttesen meghaladják a kötvény aktuális visszavásárlási összegét, 
a biztosítás a biztosítási feltételek szerint megszűnik.

5.  A kölcsön tartama alatt a többlethozam / nyereségrészesedés a vonatkozó biztosítási feltételek megfelelő kikötésének a figyelembevételével 
kerül kiszámításra. Az adott befektetési évben igénybe vett kölcsön összege a befektetett díjtartalékból levonásra kerül, függetlenül 
a kölcsöntartozás időtartamától.

6.  A fennálló, illetve esedékes tartozás visszafizetése egy összegben, vagy minimum 200 euró összegű részletekben történhet. A 
tartozás egészben vagy részletekben történő visszafizetése előtt a szerződő a fizetésre vonatkozó szándékát köteles bejelenteni a 
biztosítótársaság Ügyfélszolgálatának.

A kifizetés módja: banki utalás

       IBAN számlaszám:   

       Bank neve és címe: ………………………………………………………………………………………………………

       Bank SWIFT kódja:  ………………………………………………………………………………………………………

Kelt: …………………………………, ……………….év ………………………………….hó ………….……… nap
      
     
 ………………………………………
   Szerződő aláírása

A kérelmet 2 példányban, az eredeti biztosítási kötvénnyel együtt kérjük benyújtani a biztosító ügyfélszolgálatának.

KÖTVÉNYSZÁM: BIZTOSÍTOTT NEVE: Adóazonosító jel: 

SZERZŐDŐ NEVE: Adóazonosító jel: 
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Kitöltési útmutató a “Kötvénykölcsön kérelem 
és megállapodás” c. nyomtatványhoz

A kötvénykölcsön folyósításának feltételei:

•  A szerződőnek nincs díjhátraléka, illetve kölcsön- vagy kamattartozása.
•  A folyósítható kölcsön összege nem haladhatja meg az előző év végén rendelkezésre álló 

visszavásárlási összeget, levonva abból a következő biztosítási évfordulóig esedékes  
kölcsönkamat és egy esedékes díj összegét.

Kötvénykölcsön igénylése esetén az alábbi dokumentumokat kérjük megküldeni:

•  kérelem és megállapodás nyomtatvány 2 pld.
•  eredeti biztosítási kötvény
•  legutolsó díjbefizetést igazoló feladóvevény másolata
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