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Tájékoztatás a díj áthárításáról
Az NN-Bank360 Csoportos Személybiztosítás biztosítási díját a Szerződő, a Bank360 Közvetítő
Kft. fizeti meg az NN Biztosító Zrt. részére. A Szerződő ennek a díjnak a Biztosítottakra eső arányos
részét tovább hárítja a Biztosítottakra a csatlakozáskor megadott hozzájárulás alapján.
A Biztosítottak a választott biztosítási csomag(ok)nak megfelelő havi díjrészt online bankkártyás
fizetéssel, az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett elektronikus rendszeren (SimplePay) keresztül fizetik
meg a Szerződőnek.
A biztosítás első díjrésze a csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozáskor fizetendő
meg.
A további díjak pedig havonta, előre, az adott időszakot megelőző hónap 5. napján fizetendők meg.
Abban az esetben, ha a Szerződő nem tudja az aktuálisan fizetendő díjrészt a hónap 5. napján
beszedni a Biztosítottól, akkor azt kétnaponta ismét megkísérli a díj megfizetéséig, de legkésőbb a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
Ha a Biztosítottra vonatkozó díjrészt a Szerződő nem tudja beszedni a fizetési határidőt követő
hónap 10. napjáig, akkor az érintett Biztosítottra vonatkozóan a Biztosító kockázatviselése a díjjal
fedezett hónap utolsó napján 24:00-kor megszűnik.
Abban az esetben, ha
•

a Biztosított a Csatlakozást követő 14. napig felmondással él, vagy

•

a Biztosító a Biztosított csatlakozási kérelmét elutasítja,

a Szerződő a Biztosított által befizetett első díjrészt a felmondás kézhezvételét, valamint a
csatlakozás elutasítását követő 30 napon belül visszautalja a Biztosított bank/hitelkártyájára a
Simplepay rendszerén keresztül.
A biztosítási díjrész megfizetésére irányuló, a Simplepay rendszerben megadott fizetési művelet
ismétlődő fizetésnek (recurring payment-nek) minősül.
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által
biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Biztosított által a
regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet
kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulsz, hogy a sikeres
regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon (https://bank360.hu) kezdeményezett későbbi
fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a tranzakciónkénti hozzájárulásod nélkül a
Szerződő által kezdeményezve történjenek az első fizetést követően, összesen 24 alkalommal, a
csatlakozás során elfogadott díj mértékéig, minden hónap 5-én. Jelen hozzájárulásod a fizetést
követő 25. hónap 10. napjáig érvényes.
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Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A
bankkártyaadatokhoz sem a Szerződő, sem a SimplePay nem fér hozzá.
A Szerződő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért
közvetlenül a Szerződő felel, Szerződő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen
igényérvényesítés kizárt.
Ismétlődő fizetés jelen esetben a kártyabirtokos (mint a biztosítási díjrészt megfizető Biztosított)
által adott felhatalmazáson alapuló olyan bankkártyával (ide értve a hitelkártyát is) végzett fizetési
művelet, amelyet az adott bankkártyával első alkalommal végrehajtott fizetési művelet során
megadott adatok felhasználásával a Bank360 Közvetítő Kft., mint Szerződő a későbbiekben a
kártyabirtokos külön jóváhagyása nélkül a SimplePay rendszeren keresztül kezdeményez a jelen
tájékoztatóban és a SimplePay vonatkozó általános szerződési feltételeiben (Kereskedői ÁSzF
és Felhasználói ÁFF) meghatározottak szerint. A bankkártyaadatok kezelése az adott bank
szabályainak megfelelően történik, a bank minősül adatkezelőnek. A bankkártya számának utolsó
négy számjegyének és bankkártya lejárati dátumának kivételével a bankkártyaadatokhoz a Bank360
Közvetítő Kft.  nem fér hozzá, azokat nem tárolja és nem kezeli. Az ismétlődő fizetés elterjedt fizetés
megoldásnak minősül pl. előfizetés útján, vagy egyéb rendszeres szolgáltatási díj fizetése mellett
igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó szerződések körében. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a
már megadott ismétlődő fizetésre vonatkozó megbízások módosítása, törlése vagy visszavonása
a SimplePay vonatkozó általános szerződési feltételeiben (Kereskedői ÁSzF és Felhasználói ÁFF)
meghatározottak szerint történik vagy az ismétlődő fizetéssel érintett – NN - Bank360 Csoportos
Személybiztosítási szerződésre vonatkozó biztosítotti jogviszony megszüntetése, megszűnése
útján, amelyre a Biztosítási Feltételekben meghatározottak szerint van lehetőség.

A SimplePay rendszer használatára vonatkozó feltételek és a vonatkozó adatkezelési tájékoztató
itt érhető el.
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