LAKÁS KALKULÁCIÓS BEKÉRŐ LAP

Kérem, hogy a megfelelő rublikába írja be a pontos értékeket, amiben bizonytalan sorolja fel az értéket,
ahol cask igennel vagy nemmel válaszolhat ott kérem pontosan ezt tegye a könnyebb feldolgozás
érdekében. Segítségét előre is nagyon köszönöm. Az egyes csomagok eltérnek egymástól,
megnevezésükben és a szolgáltatásokban is, ez egy általános jellegű kérdéssor, amely alapján a
legmegfelelőbbet saját igényeinek figyelembe vételével tudom összeállítani.

családi, sor vagy ikerház
kockázatviselés pontos címe
többlakásos épület
irányítószám és település neve
építés éve (műszaki átadás éve, lakhatási engedély
megszerzésének éve)
épület anyaga (tégla,kő,fa,vályog stb..)
tetőzet anyaga (cserép,pala,nád,zsindely stb)
lakótér alapterülete nm2-ben

van melléképület, nem lakóhelység?

ha igen, a melléképület alapterülete nm2 ben

melléképület falazatának anyaga
melléképület tetőzetének anyaga

SZEMÉLYES ADATOK
használati mód

működik-e vállalkozás az épületben?
ha igen, milyen vállalkozás
van-e vállalkozói érték, vagyontárgy az épületben?
életvitelszerűen állandóan lakott?

épület állapota

életvitel szerűen együttélők száma
szerződő magánszemély (cég, egyéni vállalkozó)
szerződő pontos születési dátuma (év,hónap,nap)
biztosítás, kockázatviselés igényelt kezdete (cask a jövőbe
mutató datum lehet, visszamenőlegesen nem)
Amennyiben van jelenleg élő másik lakásbiztosítás
ugyanerre az ingatlanra, igénybe kívánja-e venni az
ingyenes előfedezetet?
Másik biztosítónál érvényben lévő lakásbiztosítás évfordulója
nagyértékű ingóságok, egyenkénti érték és összes értéke
forintban
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műértékek forint értéke (összesen)

ékszerek, drágakövek értéke (összesen)

készpénz, értékpapír értéke (összesen)

van-e értéktároló, ha igen milyen MABISZ minősítéssel rendelkezik
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vállalkozói vagyon és értéktárgyak értéke (összesen)

Ön által választott, előnyben részesített fizetési mód
(utalás,csekk,csoportos beszedés – inkasszó)
Ön által válaszztott fizetési ütem (éves,féléves,negyedéves,havi)
Riasztó, kivonuló szolgálat, GPS jelzés, vagyonvédelem, ha van kérem
írja le, melyik céghez van bekötve (szolgáltatási szerződést mellékelni
kell)
Van-e igénye az alábbiak bármelyikére:
Baleset csomag

Otthon csomag

értéke
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kertes házas csomag

építés-szerelés biztosítás

ebtartói felelősség biztosítás (harci kutyák kizárva)

okos otthon csomag
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kölyök – gyermek csomag

sport csomag

különleges üveg biztosítása

komfort csomag

nyugalom csomag
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munkanélküliség díj átvállalás

mestervonal

jogvédelem biztosítás

hűségidő vállalása (általában 3 év elkötelezettség)
elektronikus ügyintézést vállal (emailban érkezik minden, és tartja a
kapcsolatot a Biztosítóval), ha igen email címe
elektronikus számla fogadás (postázás nélkül, emailban kapja meg a
számlákat)
több szerződéses kedvezmény, ha van ilyen írja meg melyik
biztosítónál, mióta, a biztosítás fajtája, és kötvényszáma

Életvitelszerűen bent lakók adatai
(név,szül.hely, pontos idő, anyuka neve, lakcím és személyi
igazolvány szám)
Ahány bentlakó annyiszor a személyes adat
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Előző lakásbiztosító megnevezése, kötvényszáma, csomag fajta,
lemondás vagy évforduló pontos dátuma

A biztosítási időszak alatt történt káresemények száma, és ideje

A kitöltött adatbejérőt kérem ide küldje vissza: biztositas@illesjanos.hu
Felhívom szíves figyelmét, hogy a megadott adatok és kérdések megpróbálják az Ön igényét meghatározni, nem
minden biztosító tudja adni a fenti szolgáltatások mindegyikét, több variációt, több Biztosító Társaság ajánlatát fogja
megkapni, összehasonlító táblázatokkal, szolgáltatások kiemelésével, amelyek közül így már kiválaszthatja az Önnek
legmegfelelőbbet.

