Fedezetigazolás és
Nyilatkozat
Kedvezményezetti jog megjelölésére
Levelünk jele:
A Generali-Providencia Zrt. (a továbbiakban Biztosító) jelen nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy a Szerződő a mai napon az alább megjelölt adatok
szerint érvényes vagyonbiztosítással rendelkezik és a Hitelező kedvezményezetti jogát a Szerződő hozzájárulásának megfelelően hitelezői
minőségében bejegyezte.
Jelen nyilatkozat aláírásával a Szerződő hozzájárul, a Biztosító pedig vállalja, hogy a Biztosító - a mindenkor fennálló tőke- és kamattartozás, de
legfeljebb a vagyonbiztosítási szerződésben a hitel fedezetéül megjelölt és a biztosított vagyontárgyakra külön-külön meghatározott biztosítási összeg
erejéig - az e vagyontárgyakra kifizetendő 300.000 Ft és azt meghaladó összegű biztosítási kártérítést a Hitelező részére utal át, feltéve, hogy annak
kifizetése mások jogszabályban meghatározott jogait és törvényes érdekeit nem sérti. Amennyiben a biztosítási szerződésben több kedvezményezetti
bejegyzés szerepel, a Biztosító a biztosítási kártérítést a kedvezményezetti bejegyzések idejének sorrendjében teljesíti.
A Biztosító a biztosítási kártérítést a kárrendezéshez szükséges valamennyi irat beérkezését követő 15 napon belül a Hitelező részére magyar
forintban (deviza alapú hitelek esetében a biztosító teljesítése esedékességének időpontjában érvényes MNB deviza közép-árfolyamon) teljesíti.
A biztosítás fedezeti céljából következően, a Biztosító tájékoztatja a Szerződőt/Biztosítottat, hogy a biztosítási díj megfizetésének elmulasztásáról az
esedékességtől számított 60 napon belül, a biztosítási szerződés megszűnéséről a törlést követő 8 napon belül írásban értesíti a kedvezményezett
Hitelezőt.
A Szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a hitelre, valamint a biztosításra vonatkozó adatok teljes körét a Hitelező a Biztosítónak, illetve a Biztosító a
Hitelezőnek kiszolgáltathassa.
Szerződő elfogadja, hogy a biztosítási kötvényen a Hitelező javára bejegyzett kedvezményezetti jog törlése iránti írásbeli kérelmet a Biztosító csak
azzal a feltétellel teljesítheti, ha a kérelemhez a Hitelező hozzájáruló nyilatkozatát mellékelik.
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