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Nr wniosku/polisy

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady obiegu informacji pomiędzy Dłużnikiem, Aegon TU na Życie S.A. (dalej „Wierzyciel”) i Bankiem Handlowym 

w Warszawie S.A., dotyczących zbliżających się terminów wymagalności składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Wierzycielem 

a Dłużnikiem i płatności tych składek w formie Polecenia Zapłaty na rzecz Wierzyciela.

§2

1. Wierzyciel zobowiązuje się do przesyłania informacji Dłużnikowi w postaci wiadomości SMS, wysyłanej na wskazany poniżej numer telefonu Dłużnika, 

o oczekujących na realizację Poleceniach Zapłaty wystawianych na podstawie formularza zgody podpisanego przez Dłużnika.

2. Informacje w postaci wiadomości SMS będą przesyłane 2 dni robocze przed terminem płatności danej faktury na wskazany poniżej nr telefonu Dłużnika.

3. Otrzymana wiadomość zawierać będzie kwotę transakcji, tytuł płatności oraz termin płatności.

4. Wierzyciel, w każdym czasie, może zaprzestać przesyłania Dłużnikowi informacji, o której mowa w ust. 1, o czym uprzednio poinformuje Dłużnika 

w wiadomości SMS.

§3

1. Podpisując Regulamin Dłużnik godzi się na otrzymywanie informacji o oczekujących na realizację transakcjach Polecenia Zapłaty na poniższy nr telefonu 

komórkowego.

2. Nr telefonu komórkowego Dłużnika służący do przesyłania wiadomości SMS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „POLECENIA ZAPŁATY KOMFORT”

Podpis DłużnikaData (dd-mm-rrrr)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162 A (dalej jako: Aegon TU 

na Życie S.A.). Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu: 801 300 900 oraz +48 22 592 10 00 lub e-mail: kontakt@aegon.pl. Kontakt z inspektorem 

ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą e-mail: (IODO@aegon.pl). Zebrane dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej dyspozycji.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa
www.aegon.pl, kontakt@aegon.pl, Infolinia: 801 300 900
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