KGFB

AJÁNLATI SEGÍTSÉG VÁLTÓKNAK
KGFB VÁLTÁS
Ön a KGFB szerződésének váltó ajánlatát tartja kezében.

janos.illes@renomia.hu

Előzményi KGFB szerződését – amennyiben rendelkeztem már teljes
körű alkuszi megbízással Öntől – FELMONDTAM, a visszaigazolást
emailban megküldtem, vagy a saját példányai között csatoltan megtalálja.
Ezzel kapcsolatban semmi teendője nincsen.

ÚJ AJÁNLAT
+36303923293
WEB:
WWW.ILLESJANOS.HU

POLIPINS-RENOMIA
BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ
2092.Budapeszi.Pf: 83.

Az új KGFB ajánlata, a korábbi szerződésének évfordulójának
másnapjától lesz érvényes, a korábbi szerződésének díjrendezettnek kell
lennie, erre kérem nagyon ügyeljen.
Az új KGFB ajánlat is hasonlóan az új ajánlatokhoz 15 napos határidővel
kötvényesednek, azaz Biztosítói ellenőrzést követően válnak majd
kötvénnyé, amelyről az adott Biztosítója fogja Önt értesíteni minden
esetben, nem az alkusza. Bónuszának ellenőrzésére 60 napja van a
Biztosítónak, ha eltérést talál, az ajánlatban felvett és a tényleges bónusza
között, értesíteni fogják róla. Ez díját befolyásoló tényező, így kérem
figyeljen rá!

KAPCSOLAT TARTÁS A BIZTOSÍTÓJÁVAL
FIZETÉS
Minden KGFB szerződés,
halasztott díjfizetésű, azaz
utólagosan fizeti annak díját, így
akár 30 napig is az IGAZOLÁSA
a jelenlegi ajánlata lesz.

ÉRTESÍTÉSEK
Minden esetben ajánlatának
megfelelően értesíti Önt a
Biztosítója, így akik elektronikus
vagy ügyfél portál
kapcsolattartást választottak,
azok ott fogják emailban, vagy
fiókjukban megtalálni a
díjbekérőt, és kötvényüket.

ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
Önt, a KGFB ajánlatában vállalt kapcsolati módon fogja értesíteni a
Biztosítója, így pl. az UNION, ALLIANZ már Ügyfél portálokon
regisztráltatja Önt, és minden levelezését ott fogja látni, vagy emailban
fogja Önt mindenről értesíteni, így ott fogja látni díjbekérőjét, kötvényét,
indexáló levelét, és teljes levelezését.
Ebben az esetben nincsen postai úton történő megküldés, a kapcsolat
tartásért, Ön kedvezményt kapott adott Biztosítójától, amely
kötelezettségekkel jár az Ön számára is. Ezeket a korábbi Ügyfél
tájékoztatókból elolvashatta, amelyet emailban rendelkezésére
bocsátottam, a KGFB ajánlat megküldésével egyidejűleg.

NEMZETKÖZI ZÖLDKÁRTYA BESZERZÉSE
Az Európai Unió GDPR adatvédelmi rendelkezései következtében
egyre több Biztosító kizárólagosan személyes ügyfélszolgálaton, vagy
netes felületén engedélyezi nemzetközi zöldkártyák kiadását, így kérem
ott igényelje azt szükség esetén, és küldik meg Önnek postai úton.
Időben gondoskodjon beszerzéséről, a postázási idő figyelembevételével!

