
SZÁMVITELI BIZONYLAT

Kiállító: Groupama Biztosító Zrt.
Székhely: 1146 Budapest,

Erzsébet királyné útja 1/C
Adószám: 10207349-2-44
Bankszámlaszám: 11794008-20071099

Szerződő neve: Bernáthy Művek Kft.
Szerződő címe: 1084 Budapest,

Tavaszmező utca 1 4 11
Biztosítási termék: ÉLI/M Új Otthon-Garancia Épület-,

Lakásbérlemény- és Ingóságbiztosítás
Szerződésszám: 243813664

Számviteli bizonylat kelte: 2020. 09. 05.
Számviteli bizonylat sorszáma: SB02241816/2020
Fizetés módja: csoportos beszedés
Fizetési gyakoriság: n.éves

A bizonylat az alábbiakra vonatkozik:

Elszámolási időszak Biztosítási díj
2020. 10. 01.-2020. 12. 31. 8 094 Ft
Összesen: 8 094 Ft

Javasoljuk, hogy mindig a fizetési gyakoriságának megfelelően, az elszámolási időszak első napjától számított 10 naptári
napon belül rendezze a biztosítás díját! Amennyiben az elszámolási időszak első napja korábbi, mint a bizonylat kelte, a
biztosítási díjat kérjük a bizonylat kiállításától számított 10 naptári napon belül szíveskedjen befizetni.

Tájékoztatjuk, hogy online felületünkön bármikor ellenőrizheti egyenlegét, és biztosítása díját akár
bankkártyával is befizetheti.

Ha banki átutalással fizet, kérjük, erre a számlaszámra utaljon: 11794008-20071099 és a közlemény rovatban tüntesse fel
az azonosítóját: 2135210010420510

A biztosító az Áfa tv. 86.§(1) a) pontja szerinti adó alól mentes tevékenységet folytat, így az Áfa tv. 165.§(1) a) pontja
alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól. Ez a bizonylat megfelel a Számv. tv. 166-167.§-aiban
meghatározott számviteli bizonylatra vonatkozó előírásoknak. A számviteli bizonylat végösszege felszámított és áthárított
áfát nem tartalmaz, azaz az áfa nélküli és a szolgáltatás áfával együtt számított ellenértéke megegyezik.
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https://groupamadirekt.hu/wps/portal/Online-fizetes


Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk Önnek segíteni a számviteli bizonylat értelmezésében néhány hasznos információval.

A számviteli bizonylat típusai:

-     Normál számviteli bizonylatot küldünk az esedékes díjról, valamint akkor, ha Ön a szerződést megszüntette, de még
van esedékes, nem számlázott díja.

-     Helyesbítő számviteli bizonylatot küldünk, ha Ön a szerződését visszamenőleges hatállyal dolgozta át, azaz
változás történt egy korábban már számlázott időszakban. Ebben az esetben a helyesbítő számviteli bizonylaton
feltüntetjük annak a számviteli bizonylatnak a számát is, melyet módosítunk. Ilyenkor a bizonylatokon szereplő összegek
együtt képezik az adott biztosítási időszak(ok)ra fizetendő díjat.

-     Érvénytelenítő számviteli bizonylatot küldünk akkor, ha a szerződés törlésre került, de a törölt biztosítási időszak
díjáról a számviteli bizonylatot már kiküldtük.

A számviteli bizonylatot a szerződő levelezési címére küldjük. Amennyiben a szerződő képviselőt jelölt meg a
szerződésen, úgy a szerződő képviselőjének postázzuk.

A számviteli bizonylaton a szerződő címeként a szerződésen megadott levelezési címet tüntetjük fel. Ha a szerződésen
szerepel a számla/számviteli bizonylat címzettje adat, akkor ez a cím kerül feltüntetésre.

A számviteli bizonylaton szerepel az az időszak, amelyre díjfizetést várunk Öntől. Felhívjuk figyelmét, hogy a díj az
elszámolási időszak első napján esedékes, kérjük, a díj rendezésekor ezt vegye figyelembe. Javasoljuk, hogy 10 napon
belül rendezze a biztosítás díját.

Amennyiben Ön keretszerződéssel rendelkezik, küldünk egy mellékletet is, melynek azonosító és infórovatában tüntetjük
fel a keretszerződéshez tartozó szerződések azonosító adatait, és az aktuális díjat is itt találja. Felhívjuk figyelmét, hogy a
kockázatviselés díjrendezett szerződések esetén áll fenn, ezért fontos, hogy a bizonylaton feltüntetett összeget fizesse. Az
alszerződésekre ugyanis a számviteli bizonylat melléklete alapján könyvelünk. Ha mégsem a bizonylaton szereplő
összeget fizeti be, kérjük, az átutaláshoz mellékeljen egy listát azokról a szerződésekről, amelyek díját rendezni szeretné.
Ennek hiányában a befizetést a legrégebbi díjhiányos szerződésekre könyveljük a beérkezett összeg erejéig.

Bízunk benne, hogy a fentiekkel segítettük a számviteli bizonylat értelmezését.

Amennyiben további kérdései vannak, kérjük, érdeklődjön személyesen Társaságunk ügyfélszolgálatán, írásban a 1380
Budapest, Pf. 1049 címen, elektronikus úton a www.groupama.hu weboldal "Írjon nekünk" menüpontjában, vagy telefonon
a TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán.

Tisztelettel:

Groupama Biztosító Zrt.
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