
Feladó:

E-mail:

Dátum:

Ajánlat száma:

GGGL Zrt.

Ács Marianna

Cégnév: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda

Adószám: 15803256-1-14 

Székhely/Levelezési cím: 8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2. 

Nyomtatvány

száma:

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Kockázatelbírálási és Vállalási Iroda (KEVI)

Köszönettel vettük felkérését, hogy a Balatonvilágos Község Önkormányzata részére előzetes díjkalkulációt dolgozzunk ki.

Marton Lajos

MLGB5192211100265

lajos,marton@groupama.hu

Kérjük, ellenőrizze, hogy jelen díjkalkulációnk az Ön által igényelt fedezeteket, szolgáltatásokat tartalmazza-e.

Az alábbi díjkalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül Társaságunk által tett ajánlatnak, annak tartalmát

kockázatelbírálásunk során módosíthatjuk. 

Az elvégzett igényfelmérés során megadott információk alapján az alábbi díjkalkulációban részletezett biztosítási

termék(ek)et javasoljuk az Önök részére.

TŰZ ÉS KIEGÉSZÍTŐ KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁSA

Cégjegyzék/Nyilv. szám:

A vonatkozó biztosítási feltételek, kiegészítő feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok,

biztosítási termékismertetők, kizárások és megkötések:

Telecenter:

Internet cím:

Levélcím:

Szerződéskezelő egység:

2022.11.21

TEÁOR/ÖVTJ:

Cégbíróság:

Cégnév:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Cégnév:

+36 1 467 3500

www.groupama.hu

Groupama Biztosító Zrt.

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

1380 Budapest, Pf. 1049

Adószám:

Székhely/Levelezési cím:

Díjfizetés ütemezése:

Díjfizetés módja:

8171 Balatonvilágos, Csók István stny. 38.

Díjfizetés esedékessége:

éves

Biztosítás tartama:

2023.01.01.

határozatlan

TŰZ ÉS KIEGÉSZÍTŐ KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁSA és BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS 

RABLÁSBIZTOSÍTÁS (mint kiegészítő biztosítás) - ELBER BIZTOSÍTÁS -

 KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

DÍJKALKULÁCIÓ

ÁLTALÁNOS ADATOK

Biztosító:

Cg. 01-10-041071

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződő/biztosított:

Balatonvilágos Község Önkormányzata

15734044-2-14

Kockázatviselés kezdete:

1 év

Együttbiztosított:

Cégnév: Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ

Adószám: 15804006-2-14  

Székhely/Levelezési cím: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.  

Együttbiztosított:

számla alapján banki átutalás

a számlán megjelölt esedékességi dátum szerint

Biztosítási időszak:
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 - AVV 1

 - AVV 2

 - AVV 3

 - AVV 4

 - AVV 5

 - AVV 6

 - AVV 7

 - AVV 8

 - AVV 9

 - AVV 10

 - AVV 11

 - AVV 12

 - AVV 13

 - AVV 14

 - AVV 15

 - AVV 16

 - AVV 24

 - AVV 25

 - AVV 27

 - 

Kockázatviselés helye(k): mellékelt telephelyi részletező - az adatközlő szerint

Biztosított vagyontárgyak:

Értékelés 

Tulajdon módja

Építmények (épületek, műtárgyak) saját Új

Játszótér, kültéri vagyontárgyak saját Űj/műszaki 28 675

Gép, berendezés saját Új
Készlet saját Beszerzési

Kártérítési limitek/szublimitek meghatározott eseményekre:

eFt/kár *

500

5 000

200

Szabadban tartott vagyontárgyak vihar, jégverés kárai 5 000 5 000

Minden fedezetbe vont kockázatra (kivéve az alábbiakban felsoroltakat): 25 000 Ft

Üvegtörés biztosítás esetében: 0 Ft

Díjtétel [‰/év]:

Éves díj - engedmények nélkül - [Ft/év]:

AVV 12 Üvegtörés biztosítás esetében a szublimit: 500

Vezetéktörés során elfolyt víz fedezete 200

0,60

976 460

A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási

szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók

(TUDNIVALÓK)

Vagyoncsoportok:

Önrészesedés [Ft/kár - levonásos]:

összeg [eFt]

AVV 20 Vandalizmus által okozott károkra a szublimit: 5 000

AVV 30 Tartalék biztosítási összeg (előgondoskodás): épületre

Szikla-, kő-, földomlás és ismeretlen üreg beomlása miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Vagyoncsoportok esetén a biztosítási összegek tartalmazzák minden olyan vagyontárgy értékét, amely a

kockázatviselés helyén a biztosított vagyoncsoportba tartoznak, de nem tartalmazzák azon vagyontárgyak értékét,

amelyek a vonatkozó biztosítási feltételek szerint nem biztosítottak vagy nem biztosíthatók.

1 408 752

Vagyonbiztosítás általános szerződési feltételei és ügyféltájékoztatója

Egyéb a jelen dokumentumban rögzített kiegészítő záradékok

Külön feltételek dokumentációk és okmányok biztosításához

Elektromos áram okozta tűz biztosításának kiegészítő feltételei

Villámcsapás másodlagos hatása miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Tűzoltó berendezés kilyukadása miatti károk biztosításnak kiegészítő feltételei

Javítások, felújítások biztosításának kiegészítő feltételei

Technológiai csővezetékek biztosításának kiegészítő feltételei

Vihar miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Felhőszakadás miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

valamint az alábbiakban nevesített kiegészítő feltételek:

Jégverés miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Hónyomás miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Földrengés miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Árvíz miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Napelemek és napkollektorok biztosításának kiegészítő feltételei

Járművek ütközése miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Idegen tárgyak rádőlése miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Üvegtörés biztosításának kiegészítő feltételei

Füst/korom és hő miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Mindösszesen, mely egyben a díjszámítás alapja:

1 617 398

1 627 429

AVV 30 Tartalék biztosítási összeg (előgondoskodás): ingóságra

Összesen:

Biztosítható költségek esetén: 10 000

[* a felek kár alatt káreseményt; ** év alatt biztosítási időszakot értenek] eFt/év **

13801/2

178 671

1 300

Biztosítási

Általános vállalkozói vagyonbiztosítás – tűz és kiegészítő kockázatok különös biztosítási feltételei

és ügyféltájékoztatója

Értékelés módja lehet: Új = Új érték; 

13800/2

13160/9

Vezetékes vízkár biztosításának kiegészítő feltételei

Általános vállalkozói vagyonbiztosítás Biztosítási termékismertető 13686/3
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Kockázatviselés helye(k): mellékelt telephelyi részletező - az adatközlő szerint

Biztosított vagyontárgyak:

Értékelés 

Tulajdon módja

Gép, berendezés saját Új
Készlet saját Beszerzési

Kártérítési limitek/szublimitek meghatározott eseményekre:

eFt/kár *

1 000

Minden fedezetbe vont kockázatra (kivéve az alábbiakban felsoroltakat): 25 000 Ft

Díjtétel [‰/év]:

Éves díj - engedmények nélkül - [Ft/év]:

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS (mint kiegészítő biztosítás)

13160/9

Vagyonbiztosítás általános szerződési feltételei és ügyféltájékoztatója 13800/3

Elektronikus berendezések és számítógépek összkockázatú biztosítása – különös feltételek és

ügyféltájékoztató 13807/2

Elektronikus berendezések és számítógépek összkockázatú biztosítása Biztosítási

termékismertető 13687/3

VÉD záradék – a betöréses lopás-, rablás- és küldöttrablásbiztosítás kártérítési limitjei,

biztonságtechnikai előírásai 13803/2

178 671

Általános vállalkozói vagyonbiztosítás – tűz és kiegészítő kockázatok különös biztosítási feltételei

és ügyféltájékoztatója 13801/2

Általános vállalkozói vagyonbiztosítás Biztosítási termékismertető

VÉD záradék – a betöréses lopás-, rablás- és küldöttrablásbiztosítás kártérítési limitjei,

biztonságtechnikai előírásai 13803/2

13160/9

Vagyonbiztosítás általános szerződési feltételei és ügyféltájékoztatója

Vagyoncsoportok esetén a biztosítási összegek tartalmazzák minden olyan vagyontárgy értékét, amely a

kockázatviselés helyén a biztosított vagyoncsoportba tartoznak, de nem tartalmazzák azon vagyontárgyak értékét,

amelyek a vonatkozó biztosítási feltételek szerint nem biztosítottak vagy nem biztosíthatók.

13800/2

Egyéb a jelen dokumentumban rögzített kiegészítő záradékok

Vandalizmus által okozott károkra vonatkozó záradék

Értékelés módja lehet: Új = Új érték; 

Önrészesedés [Ft/kár - levonásos]:

179 971Mindösszesen, mely egyben a díjszámítás alapja:

[* a felek kár alatt káreseményt; ** év alatt biztosítási időszakot értenek] eFt/év **

Vagyoncsoportok:

Biztosítási

összeg [eFt]

AVV 20 Vandalizmus által okozott károkra a szublimit: 1 000

Betöréses lopás, rablás és küldöttrablás biztosításának kiegészítő feltételei

száma:

A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási

szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók

(TUDNIVALÓK)

1 300

13686/3

A vonatkozó biztosítási feltételek, kiegészítő feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok,

biztosítási termékismertetők, kizárások és megkötések:

Nyomtatvány

száma:

A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási

szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók

(TUDNIVALÓK)

179 971

0,45

80 990

Összesen:

valamint az alábbiakban nevesített kiegészítő feltételek:

ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA (ELBER)

A vonatkozó biztosítási feltételek, kiegészítő feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok,

biztosítási termékismertetők, kizárások és megkötések:

Nyomtatvány
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 - EL 1

 - EL 3

 - EL 4

Területi hatály: Nem fixen telepített (mobil) elektronikai eszközök esetében Magyarország

Biztosított vagyontárgyak:

Értékelés 

Tulajdon módja

Informatikai, irodatechnikai eszközök, EKG készülékj saját Új/Műszaki

(lista szerint)

Összesen:

Minden fedezetbe vont kockázatra (kivéve az alábbiakban felsoroltakat): 10% min. 25 000 Ft

Díjtétel [‰/év]:

Éves díj - engedmények nélkül - [Ft/év]:

 - 

 - 

 - 

 - 

 - KFF7

 - KFF17

 - KFF18 Útkezelői, útkarbantartó tevékenység kiegészítő feltétele

 - KFF21

 - 

 - 

 - 

 - 

Egyedi záradék:

A felelősségbiztosítási fedezetek hatálya kiterjed a szerződésszerűen foglalkoztatott közmunkások által okozott

károkra.

Díjalap:  E Ft Alkalmazottak száma:    fő

Területi hatály: MAGYARORSZÁG 

Biztosított tevékenység:

3 000

3 000

Önrészesedés [Ft/kár - levonásos]:

10,00

30 000

összeg [eFt]

valamint az alábbiakban nevesített kiegészítő feltételek:

Hordozható elektronikus eszközök telephelyen kívüli biztosításának kiegészítő feltételei

Füst/korom és hő miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

Elektronikus berendezések betöréses lopás és rablás biztosításának kiegészítő feltételei

Fixen telepített (nem mobil) elektronikai eszközök esetében a kockázatviselési hely

Vagyoncsoportok esetén a biztosítási összegek tartalmazzák minden olyan vagyontárgy értékét, amely a

kockázatviselés helyén a biztosított vagyoncsoportba tartoznak, de nem tartalmazzák azon vagyontárgyak értékét,

amelyek a vonatkozó biztosítási feltételek szerint nem biztosítottak vagy nem biztosíthatók.

Biztosítási

Vagyoncsoportok:

13696/3

Zöld- és közterület gondozási, -karbantartási és síkosságmentesítési tevékenység kiegészítő

feltétele

Szolgáltatói felelősségbiztosítás – különös biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató

KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

A vonatkozó biztosítási feltételek, kiegészítő feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok,

biztosítási termékismertetők, kizárások és megkötések:

Nyomtatvány

száma:

13823/2

13695/2

Munkáltatói felelősségbiztosítás – különös biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató 13822/2

önkormányzat, létesítmények üzemeltetése, közterület gondozás és karbantartás

13698/3Szolgáltatói felelősségbiztosítás Biztosítási termékismertető

Munkáltatói felelősségbiztosítás Biztosítási termékismertető

Növényi kultúrák kiegészítő feltétele

Tevékenységi felelősségbiztosítás Biztosítási termékismertető 13695/3

A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási

szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók

(TUDNIVALÓK) 13160/9

Tevékenységi felelősségbiztosítás – különös biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató

Vállalkozások felelősségbiztosításának általános szerződési feltételei – általános szerződési

feltételek és ügyféltájékoztató 13820/2

Ingatlan bérbeadói felelősségbiztosítás kiegészítő feltétele
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Önrészesedés [Ft/kár]: a kár 10%-a de minimum 25 000 Ft  [levonásos]

személyi sérülés esetén 0,-Ft

eFt/kár *

Kombinált kártérítési limit az összes kockázatra összevontan: 30 000

Éves díj - engedmények nélkül - [Ft/év]:

Jelen díjkalkuláció kiadásával egyidejűleg a tárgybani kockázatra korábban kiadott díjkalkulációk érvényüket vesztik.

Díjösszesítő:

ELBER BIZTOSÍTÁS 30 000

Összesen engedmény nélkül

Üzletpolitikai engedmény: 50%

Összesen, engedmény után:

Budapest, 2022.11.21

Ajánlat száma: MLGB5192211100265

Balatonvilágos Község Önkormányzata

KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok az ajánlattétel időpontjában fennálló valós állapotnak felelnek meg.

625 725

TŰZ ÉS KIEGÉSZÍTŐ KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁSA

BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS (mint kiegészítő biztosítás)

976 460

80 990

164 000

1 251 450

EGYÉB

30 000

[* a felek kár alatt káreseményt; ** év alatt biztosítási időszakot értenek]

A fenti díjkalkulációban szereplő egyedi adatok alapján ajánlatot teszek biztosítási szerződés megkötésére

Szerződő / Biztosított neve:

a Groupama Biztosító Zrt-nek (továbbiakban biztosító) az ajánlaton megjelölt biztosítás feltételei alapján,a biztosító 

díjszabásának megfelelően.

TŰZ ÉS KIEGÉSZÍTŐ KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁSA és BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS (mint 

kiegészítő biztosítás) - ELBER BIZTOSÍTÁS -

 KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

DÍJKALKULÁCIÓ

Éves díj [Ft]

FIGYELEMFELHÍVÁS!

Díjkalkulációnk nem kötelezettség vállalás, az a kézhezvételtől számított 30 napig érvényes, melynek 

elfogadása nem eredményezi automatikusan a szerződés létrejöttét.

Jelen díjkalkuláció elfogadása nem eredményezi sem a biztosítási szerződés létrejöttét, sem a biztosító kockázatviselését.

164 000

eFt/év **

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT 
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Nyilatkozat adatkezeléssel és titoktartás alóli felmentéssel kapcsolatban

a.

b.

Szerződő:  hozzájárulok nem járulok hozzá

Biztosított:  hozzájárulok nem járulok hozzá

c. 

Szerződő:  telefonon     elektronikus levelezés útján
 közvetlen levélben SMS/MMS/egyéb elektronikus csatornán

Biztosított:  telefonon elektronikus levelezés útján

 közvetlen levélben SMS/MMS/egyéb elektronikus csatornán

d.

a. A mérlegfőösszeg túllépi a 6,2 millió eurót igen  nem

b. A nettó árbevétel túllépi a 12,8 millió eurót igen  nem

igen  nem

Tudomásul veszem, hogy a biztosítási díj és szolgáltatási összeg átutalása során felmerülő saját bankköltséget az utaló fél

viseli, azt a jogosult félre át nem hárítja.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a közlési kötelezettség megsértésének minősülhet.

Nyilatkozat a kapott tájékoztatásról és az átvett dokumentumokról:

A biztosítási ajánlatom megtétele előtt az alábbi nyomtatványokat átvettem, és ezt az aláírásommal igazolom.

Tudomásul veszem, hogy a biztosítónak jogában áll jelen biztosítási ajánlatomat indoklás nélkül elutasítani. A biztosítási

ajánlat visszautasítása esetén a biztosító az addig befizetett biztosítási díjat (vagy díjrészletet) 8 napon belül

kamatmentesen visszafizeti a szerződő részére.

Alulírott szerződő aláírásommal elismerem, hogy a Groupama Biztosító Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet

királyné útja 1/C) részére történő ajánlattétel előtt tájékoztatást kaptam a biztosító főbb adatairól, a biztosító titoktartási

kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról, valamint az ajánlat tárgyát képező termékek

jellemzőiről.

Tudomásul veszem, hogy a díjszámításkor keletkező 100 Ft-ot meg nem haladó díjhiány, illetve díjtöbblet érvényesítésétől

a felek kölcsönösen eltekintenek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződő és biztosított személye azonos, úgy a biztosítási ajánlat megtételéhez

szükséges nyomtatványokon szerződői minőségben tett aláírások egyben a biztosított hozzájárulásának és aláírásának is

minősülnek.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) a biztosítótársaságok bejelentési kötelezettségét

írja elő a nagykockázatú szerződésekkel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank felé. A bejelentéshez szükséges

adatokra vonatkozóan (Bit. 4.§ 79. pont) alulírott szerződő kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásának időpontjában:

Amennyiben egyik választási lehetőség sem kerül megjelölésre a Biztosító úgy tekinti, hogy a szerződő/biztosított nem

járult hozzá hogy a biztosító vagy vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítő közvetlen megkereséssel

tájékoztatást célzó és reklám küldeményt juttasson el részére. 

Tudomásul veszem, hogy a biztosító a biztosítási ajánlat megtételekor vagy azt követően befizetett biztosítási díjat

kamatmentesen kezeli. A biztosító a kockázatelbírálásra nyitva álló határidőn – 15 napon – belül dönt az ajánlat

elfogadásáról. Az ezen idő alatt befizetett biztosítási díj nem eredményezi automatikusan a biztosítás kockázatviselésének

kezdetét. 

Tudomásul veszem, hogy a biztosító az ajánlatot akkor is visszautasíthatja, ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási

esemény bekövetkezik, feltéve, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.

Alulírott kijelentem, hogy „A személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok

ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók”-at (a továbbiakban: Tudnivalók) megismertem. A Tudnivalók

ismeretében tudomásul veszem, hogy a biztosító a részére önkéntesen megadott adataimat a Tudnivalókban, illetve a

szerződésben meghatározottak szerint kezelje.

Alulírott a Tudnivalókban foglaltak ismeretében kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító vagy vele

szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítő közvetlen megkereséssel tájékoztatást célzó és reklám küldeményt

juttasson el részemre. 

c. A pénzügyi év során az átlagos alkalmazotti létszám eléri vagy 

meghaladja a 250 főt:

Alulírott jelen nyilatkozat előző pontja szerinti közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés esetén a

megkeresést az alábbi módon nem kívánom igénybe venni:
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Átvettem

13160/9 

13800/2 

13801/2 

13686/3 

13803/2 

13820/2 

13695/2 

13695/3 

13822/2 

13696/3 

13823/2 

13698/3 

13807/2 

13687/3 

Az ajánlat aláírásának dátuma: 

                                                       

 

A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási

szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók

(TUDNIVALÓK)

biztosításközvetítő aláírása

P.H.

P.H. P.H.

Tevékenységi felelősségbiztosítás – különös biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató

Tevékenységi felelősségbiztosítás Biztosítási termékismertető

Munkáltatói felelősségbiztosítás – különös biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató

VÉD záradék – a betöréses lopás-, rablás- és küldöttrablásbiztosítás kártérítési limitjei,

biztonságtechnikai előírásai 

Munkáltatói felelősségbiztosítás Biztosítási termékismertető

Nyomtatvány-

száma:

Nyomtatvány neve

Elektronikus berendezések és számítógépek összkockázatú biztosítása – különös

feltételek és ügyféltájékoztató

Elektronikus berendezések és számítógépek összkockázatú biztosítása Biztosítási

termékismertető

Általános vállalkozói vagyonbiztosítás Biztosítási termékismertető

Vállalkozások felelősségbiztosításának általános szerződési feltételei – általános szerződési

feltételek és ügyféltájékoztató

Szolgáltatói felelősségbiztosítás – különös biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató

Szolgáltatói felelősségbiztosítás Biztosítási termékismertető

Kijelentem, hogy a biztosítási ajánlat megtételét megelőzően a szerződő igényeit és szükségleteit felmértem és az ehhez

igazodó Bit. szerinti elemzést - tanácsadással történő értékesítés esetén konkrét ajánlást is beleértve - elkészítettem és

átadtam a szerződő részére.

Vagyonbiztosítás általános szerződési feltételei és ügyféltájékoztatója

Hozzájáruló nyilatkozat elektronikus ügyintézéshez

Kelt:

A(z) Balatonvilágos Község Önkormányzata  által tett MLGB5192211100265 számú ajánlatot átvettem. 

szerződő/törvényes képviselő(k) aláírása biztosított/törvényes képviselő(k) aláírása

Tudomásul veszem, hogy a fentiek szerint átvett dokumentumok a felek közti megállapodás minden feltételét tartalmazzák,

így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik a biztosítási szerződés részét.

Tudomásul veszem, hogy a szóbeli közlések vagy kikötések nem érvényesek.

A biztosítási ajánlatom megtételét követően az ajánlati dokumentáció ügyfélpéldányát átvettem.

Kérjük szíves visszajelzését, hogy a létrejövő biztosítási szerződés esetén a kötvények,

számlák és egyéb dokumentumok kinek a részére kerüljenek megküldésre.

Amennyiben egyik sem kerül megjelölésre a Biztosító az ügyfelet tekinti a szerződő képviselőjének.

Általános vállalkozói vagyonbiztosítás – tűz és kiegészítő kockázatok különös

biztosítási feltételei és ügyféltájékoztatója
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     Hozzájárulok  Nem járulok hozzá

Szerződő képviselője:      Ügyfél  Biztosításközvetítő

Ügyfél levelezési címe: _________________________________________________________

Biztosításközvetítő levelezési címe: _________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________@___________________

Amennyiben nem kerül megjelölésre egyik lehetőség sem, illetve az email cím nem kerül kitöltésre, a biztosító úgy tekinti, hogy a szerződő 

nem kér elektronikus számlát.

Hozzájárulok, hogy a biztosító a biztosítási szerződés létrejöttével, kezelésével, megszűnésével, megszüntetésével, 

valamint a biztosítási szolgáltatási, illetve kárrendezési igényemmel kapcsolatos valamennyi dokumentumot, tájékoztatást, 

az értékkövetésről szóló értesítést, illetve minden egyéb iratot – ahol az erre vonatkozó jogi szabályozás azt lehetővé teszi – 

elektronikus úton (e-mail üzenet formájában az általam megadott e-mail címre), minősített vagy minősített tanúsítványon 

alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel ellátva küldje meg.

Hozzájárulok, hogy a biztosító az email címemet és mobil telefonszámomat a fentiek teljesítéséhez felhasználja és ebből a 

célból ezen elérhetőségi adataimat kezelje.

Tudomásul veszem, hogy az elektronikus postafiók jelszavának biztonságáért a szerződő felel. A jelszó jogosulatlan 

személyek általi felhasználásából eredő károkért a szerződő maga köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat- vagy 

titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán a biztosítóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem 

jogosult. A szerződő saját felelősségi körébe tartozik, hogy az elektronikus postaládáját rendszeresen ellenőrizze, az email 

cím megváltozásáról a biztosítót 8 napon belül értesítse, illetve biztosítani köteles, hogy kellő tárhely álljon rendelkezésére 

az elektronikus dokumentumok fogadása céljából, valamint gondoskodni arról, hogy az elektronikus postafiók szolgáltatója 

a biztosító küldeményeit ne tekintse spam (kéretlen) üzenetnek. Elfogadom, hogy az elektronikus levelezés során a 

biztosító zárt levelezési rendszeréből nyílt levelezési rendszerbe kerülhetnek a szerződés adatai.

Tájékoztatjuk, hogy teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha az elektronikus okiraton az aláíró minősített vagy 

minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben 

jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el. Az elektronikus levél elküldésének tényét és időpontját a 

biztosító a későbbiekben igazolni tudja.

Szerződőként az elektronikus ügyintézéshez a fentiek szerint:

Biztosításközvetítő alkódja:

E-mail cím (nyomtatott betűvel):
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