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Adatközlő lakásbiztosításhoz

Szerződő/Biztosított adatai:
A szerződő neve: Születési neve:

Címe: Tel.:

E-mail címe: Fax.:

Születési helye: Születési ideje: Adóazonosító jele: Anyja neve:

A kockázatviselés helye:

A lakásban élő biztosítottak:
Neve: Születési ideje: Neve: Születési ideje:

Vagyoncsoportok:
Épületek Általános ingóságok (e Ft) Kiemelt értékek (e Ft)
Lakóépület/lakás Lakóépületben Képző-, iparműv.-i tárgyak

Melléképület Melléképületben Egyéb kiemelt érték
Nem lakás célú helyiség Nem lakás célú h.-ben Ékszerek, drágakövek

Vállalkozási tulajdon Készpénz, értékpapír

Kockázatfelmérés: Kiegészítő kockázatok:
igen nem igen nem

Az épület saját használatban? □ □ Különleges üvegek □ □
Az épület bérbe véve? □ □ Családi jogvédelem □ □
Az épület bérbe adva? □ □ Assistance szolgáltatás □ □
Az épület állandóan lakott? □ □ Balesetbiztosítás □ □
Az épület lakott területen belül van? □ □ Személybiztosítás □ □
Az épület falazatában vályog is van? □ □ Ebtarói felelősségbiztosítás (….db) □ □
Az épület kemény héjalásos? □ □ Egyebek:
Az épület szalma, vagy nádtetős? □ □
Díjfizetési adatok:
Díjfizetés módja:
Díjfizetés üteme:
Számlavezető pénzintézet neve: Címe:

Számlaszáma:                                                   

Hitelfedezeti adatok:
Hitelező neve: Címe:

Hitelszerződés száma: Hitel kezdete: Hitel lejárata:

Hitel összege Ft-ban: Hitel összege devizában:

Egyéb adatok:
A jövő évi KGFB díjról értesítést kérek: Jelenlegi biztosító:
A jármű gyártmánya: Típusa: Lökettérfogata: Jelenlegi díj: Jelenlegi Bónuszfokozat:

Dátum:
Szerződő/ügyfél aláírása

Alapterülete (m2):

Cs.ház    □ T.lakás    □ Panel      □ Nyaraló   □

Csekk:     □ Átutalás:        □ Inkasszó:    □
Havi:        □ Negyedéves:  □ Féléves:      □ Éves:          □

Igen:   □ Nem:    □

Nyilatkozat:    Tudomásul veszem és aláírásommal hozzájárulok, hogy a jelen nyomtatványon közölt adatokat az alkusz  biztosítás-
közvetítéshez felhasználja. A közölt adatok biztosítási titkot képeznek, azokat az alkusz csak a törvényi rendelkezések betartása mellett adja 
át harmadik személynek. Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a téves adatszolgáltatásomból eredő esetleges 
károkért a felelősséget vállalom.
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