Zgłoszenie/Aktualizacja danych cesji praw* z umowy ubezpieczenia
Nationale-Nederlanden TU S.A.
n

Nowe zgłoszenie

n

Aktualizacja danych

Ubezpieczony 1 (Cedent - osoba dokonująca cesji, przenosząca prawa z umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej np. banku)
Nazwisko i imię
Data urodzenia

Ubezpieczony 2 (Cedent - osoba dokonująca cesji, przenosząca prawa z umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej np. banku)
Nazwisko i imię
Data urodzenia

Nationale-Nederlanden
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Niniejszym zawiadamiam, że przelałem/am prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia Nieruchomości w ramach
polisy nr
na rzecz:

Cesjonariusz (osoba fizyczna lub prawna, na rzecz której dokonano cesji np. bank)
Nazwa Banku
Ulica			
Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miasto			
NIP			

REGON

w celu zabezpieczenia udzielonego mi kredytu/pożyczki. Nr umowy kredytowej/pożyczki
Suma ubezpieczenia wymagana przez Cesjonariusza to:

zł (wartość cesji w zł)

Adres nieruchomości
Ulica			
Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miasto			
Nr działki
W związku z powyższym, proszę o przekazanie wszelkich ewentualnych odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia nr jw.
każdorazowo na rachunek wskazany przez Cesjonariusza do czasu powiadomienia przez Cesjonariusza, że umowa cesji praw z wyżej
wymienionej polisy wygasła lub uzyskania informacji o dokonaniu przez Cesjonariusza cesji zwrotnej na moją rzecz.
Proszę o potwierdzenie przyjęcia powyższego do wiadomości.
podpis Ubezpieczonego 1

21.12.2020

Miejscowość i data

podpis Ubezpieczonego 2

Jeżeli cesja ma być potwierdzona na oryginalnym dokumencie bankowym, zapraszamy do Oddziału Nationale-Nederlanden lub do kontaktu z Przedstawicielem.
Dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu (wygaszenie cesji), zmianę zabezpieczenia wierzytelności banku należy przekazać do biura głównego naszego Towarzystwa (pocztą, osobiście,
elektronicznie).
* przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia.
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. +48 22 522 00 00, fax +48 22 522 11 11,www.nn.pl;
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000647311, NIP: 525-26-85-595;
Kapitał zakładowy – 28 500 000 zł, wpłacony w całości.
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