Imię i nazwisko Klienta

Pesel

Nr Polisy

Zgoda na obciążanie rachunku - Odcinek dla Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie przez:

Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

9 5 1 - 1 9 - 3 3 - 41 8

Identyfikator odbiorcy (NIP)

Nazwa i adres odbiorcy

wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z warunków umowy ubezpieczenia w terminach ich wymagalności.
Imię i Nazwisko/Nazwa właściciela rachunku

Dokładny adres właściciela rachunku

Nr rachunku bankowego
właściciela rachunku

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy

Identyfikator płatności

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty z tytułu zobowiązań
wobec ww. odbiorcy. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Oświadczenia właściciela rachunku
Wyrażam zgodę, aby wskazany wyżej bank obciążał mój rachunek bankowy w drodze polecenia zapłaty z tytułu zobowiązań wobec Vienna Life
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (dalej „Vienna Life”) jako odbiorcy.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu obciążenia wskazanego
rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z warunków umowy ubezpieczenia oraz na udostepnienie tych danych
wymienionemu w niniejszym formularzu bankowi prowadzącemu wskazany wyżej rachunek bankowy.

TAK

NIE

Podpis właściciela rachunku
(zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku)

Miejsce, data

Zgoda na obciążanie rachunku - Odcinek dla Banku właściciela rachunku
Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie przez:

Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

9 5 1 - 1 9 - 3 3 - 41 8

Identyfikator odbiorcy (NIP)

Nazwa i adres odbiorcy

wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z warunków umowy ubezpieczenia w terminach ich wymagalności.
Imię i Nazwisko/Nazwa właściciela rachunku

Dokładny adres właściciela rachunku

Nr rachunku bankowego
właściciela rachunku

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy

Identyfikator płatności

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty z tytułu zobowiązań
wobec ww. odbiorcy. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Podpis właściciela rachunku
(zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku)

Miejsce, data

Te pola wypełnia wierzyciel (Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group)

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. Vienna Insurance Group
adres
infolinia

ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
801 888 000
+48 22 460 22 22

fax
mail
web

+48 22 332 17 55
info@viennalife.pl
www.viennalife.pl

NIP: 951-19-33-418; KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000056463
Wysokość kapitału zakładowego: 82 000 000 PLN (opłacony w całości)
Zarząd: Paweł Ziemba - Prezes Zarządu, Witold Czechowski - Członek Zarządu,
Tomasz Borowski - Członek Zarządu

F-ZOR-1805

Te pola wypełnia właściciel rachunku

Informacje dotyczące przetwarzania danych właściciela rachunku:
Informujemy, że Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7,
02-677 Warszawa), (dalej „Administrator lub Vienna Life”), jako administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych (dalej „IOD”) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iodo@viennalife.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu obciążenia wskazanego rachunku bankowego w
drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z warunków umowy ubezpieczenia oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych w celu obciążenia rachunku oraz niezbędność do wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na obciążenie wskazanego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z warunków umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/
Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Vienna Life lub z IOD. Dane kontaktowe Vienna Life oraz IOD wskazano powyżej.
Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w celach wskazanych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do obciążenia
wskazanego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z warunków umowy ubezpieczenia.

Zachęcamy do skorzystania z Polecenia zapłaty
Polecenie zapłaty
Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma bezgotówkowego regulowania cyklicznych zobowiązań. Wybór takiej
formy rozliczeń umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań, bez konieczności ręcznego zlecania przelewów. Należności zostaną
automatycznie pobrane ze środków na wskazanym rachunku bankowym, w terminie ich wymagalności.

Korzyści
Wygoda – nie trzeba pamiętać o terminach płatności, to Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group inicjuje płatność
w terminie wymagalności składki
Pewność – transakcja jest realizowana elektronicznie, co eliminuje ryzyko popełnienia błędu podczas odręcznego wprowadzania danych
Oszczędność czasu – przelewy dokonywane są automatycznie
Terminowość – Polecenie Zapłaty gwarantuje płacenie zobowiązań w terminie, jeśli tylko na wskazanym koncie znajdują się
odpowiednie środki

Uruchomienie Polecenia zapłaty
1. Wystarczy wypełnić obie części formularza w ten sam sposób.
Pierwsza część jest przeznaczona dla Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
druga dla Państwa Banku.
2. Wypełnić należy tylko białe pola, wpisując:
• Imię i nazwisko
• PESEL
• Nr Polisy
• Imię i Nazwisko/Nazwę właściciela rachunku
• Dokładny adres właściciela rachunku
• Numer rachunku bankowego, z którego będą pobierane należności
• Nazwę Banku prowadzącego rachunek bankowy
• Datę i miejsce wypełnienia formularza
•P
 odpis właściciela rachunku - podpis złożony na formularzu musi być zgodny z wzorem podpisu
złożonym w Banku właściciela rachunku
3.	Oryginał formularza (obie części) należy przesłać na adres:
Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
4. Formularz Zgody na obciążanie rachunku (Polecenie zapłaty) jest również dostępny na stronie www.viennalife.pl.

