DÍJKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A METPROTECT
KOCKÁZATI ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
SZERZŐDÉSEKHEZ
(MET-247, MET-248)
Hatályos: 2020. július 1-jétől

Milyen szabályok vonatkoznak a díjfizetésre, díjkezelésre?
I. A biztosítási díjhoz tartozó legfontosabb tudnivalók
-

A biztosítási szerződéshez kapcsolódó minden összegszerűen meghatározott mennyiség (biztosítási díj, szolgáltatási összeg) forintban, illetve a mindenkori magyar hivatalos fizetőeszközben értendő és teljesítendő.

-

A biztosítás első díja vagy díjrészlete a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában az ajánlat
megtételekor, minden további díj vagy díjrészlet pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.

-

A biztosítás rendszeres díjfizetésű; a biztosítási szabályzat hatálya alá tartozó biztosítási szerződések díját a
szerződő egyösszegben és azonos időpontban köteles megfizetni.

-

A biztosítási díj éves díj. A szerződő felek megállapodhatnak az éves biztosítási díj havi, negyedéves, vagy
féléves részletekben történő megfizetésében. Az éves díjfizetéstől eltérő díjfizetési gyakoriság választása
esetén a biztosító a biztosítási díjat a gyakoriság szerinti pótdíjjal állapítja meg.

-

A pótdíj mértéke díjfizetési gyakoriság szerint az éves díjfizetésű biztosítási díjhoz képest:
•

Éves díjfizetés esetén:

1,00000

•

Féléves díjfizetés esetén:

0,50600

•

Negyedéves díjfizetés esetén:

0,25500

•

Havi díjfizetés esetén:

0,08547

II. A beérkezett díjak általános kezelése
1. A befizetés azonosítása
-

A beérkezés napján kerül sor a befizetés azonosítására.

-

A befizetett összeg és a biztosítási szerződés egymáshoz rendelése (a befizető és az érintett szerződés
azonosítása) a befizetés beérkezésének napján történik meg. A kötvényszámot vagy az ajánlat sorszámát a
„közlemény” rovatban kell megadni, ennek hiányában a befizetés nem azonosítható. A kötvényszámon kívül
a „közlemény” rovatban kell feltüntetni a befizetett összeg rendeltetését. Első díj befizetése esetén a „díjelőleg” megjegyzést is fel kell tüntetni. A befizetett összeget a biztosító 30 munkanap után visszautalja, ha a
befizetés azonosításához szükséges adatok ezen időtartam alatt nem érkeztek meg, vagy azokat a biztosító
nem tudta beszerezni, és ezért a befizetés, valamint a szerződés nem rendelhetők egymáshoz. A befizetett
összeget az azonosításig, illetve a visszautalásig kamatmentes letétként kezeli a biztosító.

-

A befizetések azonosításakor a biztosító vizsgálja a díjfizetőnek a Pmt. szerinti azonosításának megtörténtét.
Amennyiben a díjfizető nem azonosított, a befizetést a biztosító az azonosítás megtörténtéig kamatmentes
letétként kezeli.
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2. A befizetés rendeltetésének megállapítása
-

Az azonosított befizetések tekintetében a beérkezés napján kerül sor a befizetett összeg rendeltetésének
vizsgálatára.

-

A szerződő a biztosításra előírt rendszeres díjat fizethet be.

-

Az előírt rendszeres díj a választott díjfizetési gyakoriság szerinti következő díjfizetési időszak első napján
esedékes.

-

Az alábbi díjfizetési módok választhatók:
•

Folyószámla közvetlen terhelése csoportos beszedési megbízás alapján

•

Postai/postai (bianco) csekkes befizetés

•

Ügyfél által kezdeményezett banki átutalás

•

Díjnet rendszeren keresztül történő díjfizetés (a dijnet.hu oldalon szereplő feltételek szerint)

3. A díj jóváírása
-

A befizetett díj azonosítását és rendeltetésének megállapítását követően kerül sor az díjnak a – befizetés
rendeltetésétől függő – jóváírására.

-

Az esedékes rendszeres díjakat a biztosítóhoz való beérkezés napján írja jóvá a biztosító, kivételt képez ez
alól a banki átutalás, illetve banki befizetés, ahol a díj jóváírása a beérkezést követő munkanapon történik
meg.

III. A biztosítási díjat a következő bankszámlára kell befizetni:
Forint devizanemű díjbevétel számla
A biztosítási díj rendeltetése

Bankszámlaszám

IBAN formátumú
bankszámlaszám

Rendszeres díj

10918001-00000005-07640011

HU96 1091 8001 0000 0005 0764 0011

IV. Számlázási rend
Kibocsátott számlán szereplő
dátumok / A díj rendeltetése
szerint
Első rendszeres díj
További rendszeres díj

Teljesítés ideje

Számla kelte

Fizetési határidő

A kockázatviselés kezdetének napja
A számla kiállításának napja, 20 nappal az aktuális díj esedékessége előtt
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Az aktuális díj
esedékességének napja
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