NN Biztosító Zrt.

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány
Természetes személyek részére

Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki.
Szerződésszám:				

Ügyfél adatai
Szerződésben
betöltött szerep:

Szerződő

Biztosított

Ügyfélszám:
Neve:

előtag

vezetéknév		

utónév 1.

utónév 2.

Születési név:

vezetéknév		

utónév 1.

utónév 2.

Anyja születési neve:

vezetéknév		

utónév 1.

utónév 2.

utónév 1.

utónév 2.

Születési helye:

Születési ideje:

Névváltozás bejelentése
Új neve:

előtag

vezetéknév		

Adatváltozás oka:

Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány változásának bejelentése
Új hatósági igazolvány
száma:
Személyazonosító igazolvány
Lakcímkártya

Kártyaformátumú vezetői engedély
Útlevél

Elérhetőségek
Új vezetékes			 Új mobil telefonszáma 1:
telefonszáma:
Új munkahelyi			 Új külföldi telefonszáma:
telefonszáma:

Állandó lakcím módosítása
Új állandó lakcíme:

Kelt:

Biztosított aláírása:

Szerződő aláírása:

1 Amennyiben Ön NN Direkt felhasználó, vagy a jövőben szeretné használni online felületünket, akkor a mobiltelefonszám rögzítéséhez „Nyilatkozat az elektronikus
kommunikációról és az elektronikus aláírásról” nyomtatvány kitöltése szükséges.
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Értesítési cím módosítása
Új értesítési címe:
Az összes szerződésnél
Csak az adott szerződésnél

Szerződésszám:

Kelt:

Biztosított aláírása:

Szerződő aláírása:

Fontos
• Kérjük, hogy a névváltozás bejelentésénél az alábbi dokumentumok másolatának valamelyikét is mellékelje az Adatváltozást bejelentő
nyomtatványhoz: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, házassági anyakönyvi kivonat.
• A biztosított és a szerződő köteles a szerződés tartama alatt a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a biztosítónak bejelenteni
a személyi adataiban, illetve a tényleges tulajdonos, azaz a befizetett biztosítási díj valódi tulajdonosa személyében beállott változásokat.
Amennyiben a szerződő (biztosított) a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó szabályok
lépnek életbe.
• Jelen nyomtatványon mind a biztosított, mind a szerződő csak a saját személyes adatainak változását jelentheti be. Amennyiben a kedvezményezett
személyében, személyes adataiban (lakcím, elérhetőségek) történik változás, úgy azt a biztosított és szerződő együttesen köteles bejelenteni.
Ezen változások bejelentéséhez kérjük, használják a „Kedvezményezett jelölő nyilatkozat” nyomtatványunkat, melyet internetes oldalunkról is
letölthet (www.nn.hu).

Kelt:

Az adatváltozásban érintett személy(ek) aláírása:

Biztosított aláírása:

Szerződő aláírása:

Igazgatóság:

NN Központ:

Tájékoztató
Intézze biztosítási ügyeit egyszerűen és kényelmesen, elektronikusan! Igényeljen hozzáférést az NN Direkt online ügyfélszolgálati portálhoz még ma!
Nyilatkozat az elektronikus kommunikációról és az elektronikus aláírásról című nyomtatványunkat letöltheti a www.nn.hu>Dokumentumtár>
Ügyfélszolgálati dokumentumok>Szerződésmódosítás menüpontból, melyet kitöltve az NN biztosítási tanácsadóinál, bármelyik NN értékesítési
irodában, illetve az NN Biztosító ügyfélszolgálatán személyesen nyújthat be!
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