BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

UNION-Lakás

Biztosítási ajánlat
Adóigazgatási szám: 1049 1984-2-44

SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes

Kötvényszám: ____________________________________ Ágazat: _____________________________________ Módozat: ____________________________________

Beérkezett:

Terület: ___________________________________________

Kirendeltség: _______________________________ Üzletkötõ: ___________________________________

________ / ____________ / _____

Új szerzõdés

Elõzmény kötv. száma:

Átdolgozás

Már meglévõ lakásbizt. kötv.száma:
Befizetés nyugtaszáma: __________________________ Befizetés kelte: ________ / ____________ / _____ Befizetett összeg: ___________________________
Ajánlat azonosító:

Szerzõdõ
Szerzõdõ/Biztosított neve: _______________________________________________________________________________________________________________________
Születési helye: __________________ ideje: _________ év _______________ hónap _______ nap Adószáma: ____________________________
Levelezési címe:
___________ ir. szám _______________________________________ helység ______________________________ utca _____ házszám _____ em. _____ ajtó
Kockázatviselés helye:
___________ ir. szám _______________________________________ helység ______________________________ utca _____ házszám _____ em. _____ ajtó
vagy ________________________________________________________ helyrajzi szám
Kockázatviselés kezdete: ________ / ____________ / _____

Lejárata:

Elsõ díj esedékessége:

________ / ____________ / _____

Évforduló: ________ / ____________ / _____

Díjfizetés módja:

1. csekk

4. egyéb

2. csoportos beszedés (GIRO) 3. banki átutalás

________ / ____________ / _____

Átutalási számlaszáma: ______________________________________________________
Díjfizetés gyakorisága:

1. havi

2. negyedéves

3. féléves

4. éves

Épületbiztosítás

Ingóságbiztosítás

Standard „A” variáns
tûz, robbanás, villámcsapás, légi jármû lezuhanása
vezetékes vízkár: csõtörés (csõ 2m-ig)
vihar, jégverés, felhõszakadás, hónyomás, földmozgás
költségek a biztosítási összeg 5%-áig, max.200.000Ft
ház és telektulajdonosi felelõsség (max.10 MFt-ig)

Standard „A” variáns
tûz, robbanás, villámcsapás, légi jármû lezuhanása
vezetékes vízkár
vihar, jégverés, felhõszakadás, hónyomás, földmozgás
költségek a biztosítási összeg 5%-áig, max.200.000Ft
felelõsségbiztosítás Európa (max. 3 MFt)
betöréses lopás és rablás

kutyatartói felelõsség (max. 3 MFt-ig)
üvegbiztosítás (max.100.000 Ft)

fagyasztó áramkimaradásból eredõ károk (max. 20 eFt-ig)
kutyatartói felelõsség (max. 3 MFt-ig)
üvegbiztosítás (max. 100.000 Ft)
Extra „B” variáns
tûz, robbanás, villámcsapás, légi jármû lezuhanása
vezetékes vízkár
vihar, jégverés, felhõszakadás, hónyomás, földmozgás
árvíz (max. 100.000 Ft), földrengés, közvetett villámcsapás
költségek a biztosítási összeg 5%-áig, max. 400.000Ft
felelõsségbiztosítás világ (max. 6 MFt-ig)
ismeretlen gépjármû ütközése
üvegbiztosítás (max. 100.000 Ft)
Betöréses lopás és rablás (vandalizmus, készpénz, dokumentumok
beszerzése, ékszer)

Extra „B” variáns
tûz, robbanás, villámcsapás, légi jármû lezuhanása
vezetékes vízkár: csõtörés (csõ 6m-ig)
vihar, jégverés, felhõszakadás, hónyomás, földmozgás
árvíz (max. 100.000 Ft), földrengés, közvetett villámcsapás
költségek a biztosítási összeg 5%-áig, max.400.000Ft
ház és telektulajdonosi felelõsség (max.20 MFt-ig)
ismeretlen gépjármû ütközése
idegen tárgyak rádõlése
üvegbiztosítás (max. 100.000 Ft)

kutyatartói felelõsség (max. 6 MFt-ig)

fagyasztó áramkimaradásból eredõ károk (max. 30 eFt-ig)
kutyatartói felelõsség (max. 6 MFt-ig)

Záradékok: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ajánlatot teszek a túloldalon részletezett biztosításra, amelynek alapján az Union Biztosító Rt azt a kötelezettséget vállalja, hogy díjfizetés ellenében
készpénzben megtéríti a különös feltételekben felsorolt biztosítási események során bekövetkezõ azon károkat, amelyekre a biztosítási szerzõdés létrejött.
Tudomásul veszem:

- hogy jelen ajánlat a biztosító kockázatelbírálásának alapja
- hogy a biztosító kártérítése - betöréses lopás esetén - a kár idõpontjában fennálló vagyonvédelmi szinvonal függvényében történik
- hogy a biztosító a tényleges adatoktól való eltérés esetén az alul- és túlbiztosítottságot vizsgálja

Kijelentem:

- hogy az Általános Feltételekben, a Különös Feltételekben, a Vagyonvédelmi Feltételekben, a Különös Felelõsségbiztosítási Feltételekben foglaltakat az ajánlat aláírása elõtt átvettem és megismertem.
- hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

1. - Biztosító példánya

Lakóépület típusa:

1. állandóan lakott épület 2. nem állandóan lakott épület

Lakóépület elhelyezkedése 1. lakott területen belül

2. lakott területen kívül

Lakóépület helye

2. Nagyváros;

1. Budapest;

m2

3. Vidék:

Épület

1. családi ház 2. társasház 3. öröklakás 4. nyaraló 5. bérlakás

Alapterület

Kiegészítõ épület:

1. pince

2. garázs

Alapterülete

m2/2

Melléképület

1. garázs

2. kamra

Alapterülete

m2/2

Építmény

1. istálló

2. tüzelõtároló

3. terménytároló

4. medence

5. kerítés

6. kerti építmények

Épület m összesen
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1. Standard Épület „A”
2. Standard Ingóság „A”
3. Standard Épület „A” Ingóság „A”

Választott biztosítás típusa:

m2

I. ÉPÜLETBIZTOSÍTÁS

Ajánlott
egységár Ft bizt.ö. eFt

m2

Választott
bizt.ö. eFt

4. Extra Épület „B”
5. Extra Ingóság „B”
6. Extra Épület „B” Ingóság „B”
„A” Variáns
„B” Variáns
díjtétel
díjtétel
Éves díj Ft
Éves díj Ft
%o
%o

Választott
bizt.ö. eFt

díjtétel
%o

1. Épület
2. Építmény
Összesen
Kiegészítõ biztosítás
Üvegbiztosítás
Kutyatartói felelõsség
I. ÉPÜLETBIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA ÖSSZESEN (Ft)
II. INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS

m2

Ajánlott
egységár Ft bizt.ö. eFt

Éves díj Ft

díjtétel
%o

Éves díj Ft

1. Általános házi használati
ingóság
1.1. Kerti berendezés, felszerelés
1.2. Hobbi, barkács felszerelés
1.3. Egyebek

Összesen
2. Értéktárgyak
2.1. Nemesfém
2.2. 150eFt-ot megh. gyûjtemény
2.3. Képzõmûvészeti alkotások
2.4. Valódi szõrme, keleti szõnyeg
2.5. Antik tárgyak, régiségek
2.6. 150eFt egyedi érték mûszaki cikk

Összesen
Kiegészítõ biztosítás
Üvegbiztosítás
Fagyasztó áramkimaradás
Kutyatartói felelõsség
II. INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA ÖSSZESEN (Ft)
„A” Variáns
I. ÉPÜLET ÉS II. INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA (Ft)
Pótdíj (%)
Engedmény …………….. alapján(%)
ÉVES DÍJ ÖSSZESEN (Ft)
Gyakorisági díj(Ft):(4.éves; 3.féléves; 2.negyedéves; 1.havi)
Kelt: __________________________, __________ / __________ / _____

_________________________________________
Biztosító

_________________________________________
Szerzõdõ/Biztosított

„B” Variáns

UNION-Lakás

Biztosítási ajánlat
Adóigazgatási szám: 1049 1984-2-44

SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes

Kötvényszám: ____________________________________ Ágazat: _____________________________________ Módozat: ____________________________________

Beérkezett:

Terület: ___________________________________________

Kirendeltség: _______________________________ Üzletkötõ: ___________________________________

________ / ____________ / _____

Új szerzõdés

Elõzmény kötv. száma:

Átdolgozás

Már meglévõ lakásbizt. kötv.száma:
Befizetés nyugtaszáma: __________________________ Befizetés kelte: ________ / ____________ / _____ Befizetett összeg: ___________________________
Ajánlat azonosító:

Szerzõdõ
Szerzõdõ/Biztosított neve: _______________________________________________________________________________________________________________________
Születési helye: __________________ ideje: _________ év _______________ hónap _______ nap Adószáma: ____________________________
Levelezési címe:
___________ ir. szám _______________________________________ helység ______________________________ utca _____ házszám _____ em. _____ ajtó
Kockázatviselés helye:
___________ ir. szám _______________________________________ helység ______________________________ utca _____ házszám _____ em. _____ ajtó
vagy ________________________________________________________ helyrajzi szám
Kockázatviselés kezdete: ________ / ____________ / _____

Lejárata:

Elsõ díj esedékessége:

________ / ____________ / _____

Évforduló: ________ / ____________ / _____

Díjfizetés módja:

1. csekk

4. egyéb

2. csoportos beszedés (GIRO) 3. banki átutalás

________ / ____________ / _____

Átutalási számlaszáma: ______________________________________________________
Díjfizetés gyakorisága:

1. havi

2. negyedéves

3. féléves

4. éves

Épületbiztosítás

Ingóságbiztosítás

Standard „A” variáns
tûz, robbanás, villámcsapás, légi jármû lezuhanása
vezetékes vízkár: csõtörés (csõ 2m-ig)
vihar, jégverés, felhõszakadás, hónyomás, földmozgás
költségek a biztosítási összeg 5%-áig, max.200.000Ft
ház és telektulajdonosi felelõsség (max.10 MFt-ig)

Standard „A” variáns
tûz, robbanás, villámcsapás, légi jármû lezuhanása
vezetékes vízkár
vihar, jégverés, felhõszakadás, hónyomás, földmozgás
költségek a biztosítási összeg 5%-áig, max.200.000Ft
felelõsségbiztosítás Európa (max. 3 MFt)
betöréses lopás és rablás

kutyatartói felelõsség (max. 3 MFt-ig)
üvegbiztosítás (max.100.000 Ft)

fagyasztó áramkimaradásból eredõ károk (max. 20 eFt-ig)
kutyatartói felelõsség (max. 3 MFt-ig)
üvegbiztosítás (max. 100.000 Ft)
Extra „B” variáns
tûz, robbanás, villámcsapás, légi jármû lezuhanása
vezetékes vízkár
vihar, jégverés, felhõszakadás, hónyomás, földmozgás
árvíz (max. 100.000 Ft), földrengés, közvetett villámcsapás
költségek a biztosítási összeg 5%-áig, max. 400.000Ft
felelõsségbiztosítás világ (max. 6 MFt-ig)
ismeretlen gépjármû ütközése
üvegbiztosítás (max. 100.000 Ft)
Betöréses lopás és rablás (vandalizmus, készpénz, dokumentumok
beszerzése, ékszer)

Extra „B” variáns
tûz, robbanás, villámcsapás, légi jármû lezuhanása
vezetékes vízkár: csõtörés (csõ 6m-ig)
vihar, jégverés, felhõszakadás, hónyomás, földmozgás
árvíz (max. 100.000 Ft), földrengés, közvetett villámcsapás
költségek a biztosítási összeg 5%-áig, max.400.000Ft
ház és telektulajdonosi felelõsség (max.20 MFt-ig)
ismeretlen gépjármû ütközése
idegen tárgyak rádõlése
üvegbiztosítás (max. 100.000 Ft)

kutyatartói felelõsség (max. 6 MFt-ig)

fagyasztó áramkimaradásból eredõ károk (max. 30 eFt-ig)
kutyatartói felelõsség (max. 6 MFt-ig)

Záradékok: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ajánlatot teszek a túloldalon részletezett biztosításra, amelynek alapján az Union Biztosító Rt azt a kötelezettséget vállalja, hogy díjfizetés ellenében
készpénzben megtéríti a különös feltételekben felsorolt biztosítási események során bekövetkezõ azon károkat, amelyekre a biztosítási szerzõdés létrejött.
Tudomásul veszem:

- hogy jelen ajánlat a biztosító kockázatelbírálásának alapja
- hogy a biztosító kártérítése - betöréses lopás esetén - a kár idõpontjában fennálló vagyonvédelmi szinvonal függvényében történik
- hogy a biztosító a tényleges adatoktól való eltérés esetén az alul- és túlbiztosítottságot vizsgálja

Kijelentem:

- hogy az Általános Feltételekben, a Különös Feltételekben, a Vagyonvédelmi Feltételekben, a Különös Felelõsségbiztosítási Feltételekben foglaltakat az ajánlat aláírása elõtt átvettem és megismertem.
- hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2. - Ügyfél példánya

Lakóépület típusa:

1. állandóan lakott épület 2. nem állandóan lakott épület

Lakóépület elhelyezkedése 1. lakott területen belül

2. lakott területen kívül

Lakóépület helye

2. Nagyváros;

1. Budapest;

3. Vidék:

m2
Alapterület

m2

Épület

1. családi ház 2. társasház 3. öröklakás 4. nyaraló 5. bérlakás

Alapterülete

m2/2

Kiegészítõ épület:

1. pince

2. garázs

Alapterülete

m2/2

Épület m összesen
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Melléképület

1. garázs

2. kamra

Építmény

1. istálló

2. tüzelõtároló

3. terménytároló

4. medence

5. kerítés

6. kerti építmények
1. Standard Épület „A”
2. Standard Ingóság „A”
3. Standard Épület „A” Ingóság „A”

Választott biztosítás típusa:

m2

I. ÉPÜLETBIZTOSÍTÁS

Ajánlott
egységár Ft bizt.ö. eFt

Választott
bizt.ö. eFt

4. Extra Épület „B”
5. Extra Ingóság „B”
6. Extra Épület „B” Ingóság „B”
„A” Variáns
„B” Variáns
díjtétel
díjtétel
Éves díj Ft
Éves díj Ft
%o
%o

Választott
bizt.ö. eFt

díjtétel
%o

1. Épület
2. Építmény
Összesen
Kiegészítõ biztosítás
Üvegbiztosítás
Kutyatartói felelõsség
I. ÉPÜLETBIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA ÖSSZESEN (Ft)
II. INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS

m2

Ajánlott
egységár Ft bizt.ö. eFt

Éves díj Ft

díjtétel
%o

Éves díj Ft

1. Általános házi használati
ingóság
1.1. Kerti berendezés, felszerelés
1.2. Hobbi, barkács felszerelés
1.3. Egyebek

Összesen
2. Értéktárgyak
2.1. Nemesfém
2.2. 150eFt-ot megh. gyûjtem
2.3. Képzõmûvészeti alkotások
2.4. Valódi szõrme, keleti szõnyeg
2.5. Antik tárgyak, régiségek
2.6. 150eFt egyedi érték mûszaki cikk

Összesen
Kiegészítõ biztosítás
Üvegbiztosítás
Fagyasztó áramkimaradás
Kutyatartói felelõsség
II. INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA ÖSSZESEN (Ft)
„A” Variáns
I. ÉPÜLET ÉS II. INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA (Ft)
Pótdíj (%)
Engedmény …………….. alapján(%)
ÉVES DÍJ ÖSSZESEN (Ft)
Gyakorisági díj(Ft):(4.éves; 3.féléves; 2.negyedéves; 1.havi)
Kelt: __________________________, __________ / __________ / _____

_________________________________________
Biztosító

_________________________________________
Szerzõdõ/Biztosított

„B” Variáns

