Vonalkód helye
(Az ajánlat
minden oldalán
azonos vonalkód
Szerződés azonosító

MFO
sorszám

Ajánlatszám (vonalkód)
Közvetítő kódja, neve

Kockázatviselés kezdete

1) Mire kíván biztosítást kötni?

ingatlan és ingóság

2) A szerződő magánszemély?

igen

3) A szerződő születési dátuma:

csak ingóság

nem

yyyy.mm.dd.

4) A biztosítani kívánt ingatlan állandóan lakott?

igen

nem

5) A biztosítani kívánt épület építés alatt áll?

igen

nem

6) Milyen típusú a biztosítani kívánt ingatlan?

társasházi lakás

7) Az ingatlan tulajdonjoga?

csak ingatlan

családi ház

saját tulajdon, saját használatban

8) Kérjük adja meg az ingatlan címét!

sorház

saját tulajdon, bérbe adva

ikerház
bérlemény

irsz Helység, Közterület típus szám stb.

9) Mekkora az épület/ingatlan hasznos alapterülete?

négyzetméter

10) Kérjük adja meg a biztosítani kívánt épület/ingatlan építési évét!
11) Hány lakó tartózkodik életvitelszerűen a biztosítani kívánt ingatlanban?

fő

12) Milyen a biztosítani kívánt épület falazata?
tégla

beton

kő

panel

könnyűszerkezetes

fa

vályog

vegyes (vályog és szilárd)

műanyag

fém

13) Milyen a biztosítani kívánt főépület tetőzete?
cserép

pala

nád

fazsindely

14) Az ingatlan külterületen helyezkedik el?

szalma

bitumenes

igen

nem

15) A biztosítani kívánt melléképületek száma:

darab

16) A biztosítani kívánt ingatlanhoz tartozó SORSZÁM melléképület alapterülete:

négyzetméter

17) A biztosítani kívánt ingatlanhoz tartozó SORSZÁM melléképület falazata:
tégla

beton

kő

panel

könnyűszerkezetes

fa

vályog

vegyes (vályog és szilárd)

műanyag

fém

18) A biztosítani kívánt ingatlanhoz tartozó SORSZÁM melléképület tetőzete:
cserép

pala

nád

fazsindely

szalma

bitumenes

19) A szerződő módosítja az ingatlan biztosítási összegét?
20) A főépület ajánlottól eltérő, egyedileg megadott ingatlan biztosítási összege:
21) A <sorszám>. Melléképület ajánlottól eltérő, egyedileg megadott ingatlan biztosítási összege:
22) Kívánja módosítani az általános háztartási ingóságok biztosítási összegét?
23) Egy összegben kívánja megadni a főépület általános háztartási ingóságok biztosítási összegét vagy egyszerűsített lista
segítségével?
egy összegben kívánom megadni:

részletes listában kívánom megadni

24) Kérjük, adjon becslést a háztartási ingóságok biztosítási összegére!
ezer Ft
25) Az általános háztartási ingóságok (max. 200e Ft értékű) összértéke. Kérjük, adjon becslést az egyes kategóriák mellé!
a) háztartási gépek és eszközök,
szerszámok, nem beépített lámpák

ezer Ft

b) telekommunikációs eszközök
c) bútorok
Kelt.:

d) ruhanemű és lábbeli

ezer Ft

e) konyhai és fürdőszobai felszerelések

ezer Ft

ezer Ft

f) textilek

ezer Ft

ezer Ft

g) egyéb használati tárgyak

ezer Ft

év

hó

nap
Szerződő/Biztosított aláírása
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26) Kérjük adja meg értéktárgyai, értékőrző ingóságai biztosítási összegét!
27) Értéktárgyak (értékőrző ingóságok). Kérjük adja meg a kategóriánként az értékőrző ingóságok biztosítási összegét!
a) nemesfémek, ékszerek, drágakövek

ezer Ft

b) antik bútorok és antik tárgyak, képzőművészeti alkotások

ezer Ft

c) valódi szőrmék, kézi csomózású szőnyegek, különleges textíliák

ezer Ft

d) gyűjtemények

ezer Ft

28) Melléképületek ingóságainak becsült összértéke:

ezer Ft

29) A biztosítani kívánt ingatlanhoz tartozó SORSZÁM melléképületben tartott ingóság becsült összege:

ezer Ft

30) Milyen díjfizetési módot szeretne választani?
postai csekk

átutalás

online bankkártyás díjfizetés

csoportos beszedési megbízás

32) Milyen díjfizetési gyakorisággal szeretnék fizetni a szerződés díját?

havi

negyedéves

féléves

éves

33) Vállalja-e, hogy a biztosítási szerződésével kapcsolatban a Biztosító elektronikus formában kommunikáljon Önnel?
igen

nem

34) Vállalja-e, hogy a Biztosító digitális úton rendezze a kárát (fényképek, videó feltöltése és küldése a Biztosító részére)
igen

nem

35) Kérjük jelölje, hogy a biztosítása mellé, mely kiegészítő biztosításokat kívánja megkötni!
a) Értéktárgy kiegészítő biztosítás (200 000 Ft érték felett)

s) Okos eszközök biztosítása (beleértve okos otthon eszközök)

b) Különleges üveg

t) Elmaradt bérleti díj biztosítás

c) Készpénz

v) Elveszett okmányok pótlása

d) Kerti dísznövény biztosítás

w) Munkanélküliség biztosítás

e) Lábon álló növényzet biztosítása

x) Zárcsere kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt és kulcsok pótlása

f) Balesetbiztosítás

y) Kerti bútor

g) Dugulás-elhárítás költségei

z) Autókulcs elvesztése

h) Építés, szerelés biztosítás
i) Lakóépületek rejtett hibáiból eredő károk
j) Assistance szolgáltatás
k) Épülettartozékok lopása
l) Szolgáltatáskimaradásból eredő károk
m) Graffiti
n)9 Klímaberendezés biztosítás
o) Sporteszköz és sportfelszerelés
p) Hobbi- és kisállatbiztosítás
q) Síremlék és kegyeleti biztosítás
r) Kiterjesztett garancia
Kelt.:

év

hó

nap
Szerződő/Biztosított aláírása

