LAKÁS
Első kötés vagy évfordulós átkötés
Kockázatviselés kért kezdete (új időszak kezdete)
Évfordulós átkötés esetén annak dátuma
Kötés oka (tulajdonszerzés, évfordulós átkötés stb..)
Ingatlan tulajdonosa vagy bérlője vagy
tulajdonos, de bérbe adja
Szerződő személye (magánszemély, cég, vállalkozás)
Amennyiben cég, akkor név, adószám,
cégjegyzék száma, teáor száma

Szerződő neve (teljes név) magánszemélyek
esetén
Leánykori neve
Születési helye
Születési pontos ideje (év, hónap, nap)
Anyuka leánykori neve
Személyi igazolvány száma
Lakcíme
Levelezési címe (csak ha eltér a lakcímtől)
Szerződő mobilszáma
Szerződő email címe
Életvitelszerűen együtt élők száma
Biztosítottak (szerződőn kívül) adatai
(Mindenki, aki a lakásban él, vagy be van jelentve, neve,
születési helye, pontos dátuma, Anyuka neve, személyi
igazolvány száma)

Supershop pontgyűjtő kártya száma
Bankszámla vezető megnevezése
18 éven aluli gyermekek száma
Legfiatalabb születési neve, és pontos ideje
Közalkalmazott, köztisztviselő-e
Vállalt fizetési mód (csekk, utalás, csoportos beszedés)
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Ha utalásos vagy csoportos beszedés, akkor
bankszámla száma (ahonnan megy majd az utalás)
Vállalt fizetési ütem (negyedév, félév, éves)
Van-e saját néven CASCO, ÉLET, KGFB vagy
nyugdíj biztosítása (ha igen, annak megnevezése,
kötvényszáma, Biztosító neve, kötés dátuma)

Vállalja-e az elektronikus kapcsolattartást a
Biztosítóval (ha igen akkor megadható email címe)
Előzményi LAKÁS szerződés megszűnésének oka
(pl. eladás, felmondás, díj nemfizetés stb.)

Volt-e 2014.01.01-óta káreseménye (ha igen,
melyik évben és mennyi összesen is)

Amennyiben társasházban lakik, van-e a
társasháznak a lakásokra is kiterjedő biztosítása
Ha igen, Biztosító megnevezése, kötvényszáma
(általában közös képviselők tudják megmondani, lényeges,
hogy csak a közös helységekre vagy lakások falára is
vonatkozik-e)

Ingatlan pontos címe
Ingatlan helye, lakott területen belül vagy azon
kívül van-e
Ingatlan pontos fajtája (lakás, nyaraló, családi ház,
sorház, ikerház)

Emeletek száma
Ingatlan építési éve
Ingatlan tetőzetének anyaga (cserép, pala, nád,
zsindely stb)

Ingatlan falazatának anyaga (beton, tégla, panel,
vályog stb)

Fűtési mód (központi fűtés, egyedi cirkos tb)
Ingatlan jellege (állandóan lakott, bérbe adott, nem
állandóan lakott)

Az ingatlan építés alatt áll-e
Lakás nm2 alapterülete
Tetőtér alapterülete (1.9 méter belmagasság feletti
terület)

Terasz nm2 nagysága
Erkély nm2 nagysága
Biztosítandó az ingóságok és ingatlan együtt
Csak az ingatlan, ingóságok nélkül
Pince, tároló nm2 területe
Kérjük, adja meg a lakással egy fedélszék alatt lévő, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek alapterületét (pince, kazánház, műhely,
garázs stb.

Garázs nm2 területe
Melléképület azonos címen van-e
Beépített tetőtér 1.9 m alatti nm2 területe
Vállalkozás működik-e az ingatlanban
Ha igen, a vállalkozás nm2 területe
Ha van biztosítandó melléképület, annak nm2
nagysága
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Melléképület falazata
Melléképület tetőzetének anyaga
Ingóság a melléképületben értéke
Alap és különleges fedezeteken kívül kér-e
Balesetbiztosítás
Baleseti halál: Biztosítási esemény az a kockázatviselés biztosítás
tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a
biztosított a balesetet követő egy éven belül meghal. A biztosítási
esemény időpontja a baleset időpontja.
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás: Biztosítási
esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset,
melynek következtében a biztosított maradandó
egészségkárosodást szenved. A biztosítási esemény időpontja a
baleset időpontja.
Egészségkárosodásnak tekintendő az olyan testi és/vagy szellemi
működőképesség-csökkenés, mely a szokásos életvitelt
korlátozza.
Maradandó az egészségkárosodás akkor, ha az orvosilag
kialakultnak, stabilnak tekinthető. Ha az egészségkárosodás
mértéke még folyamatosan változik, de a baleset napjától
számított 2 év eltelt, akkor a baleset napjától számított 2 év
letelte után a biztosító orvos szakértője megállapítja az
igazolhatóan fennálló egészségkárosodás mértékét, melyet a
biztosító a szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás mértéke
szempontjából a baleset következményeként kialakult maradandó
egészségkárosodásnak tekint. A maradandó egészségkárosodás
megállapítása során a munkaképesség megváltozása, és/vagy a
sporttevékenység abbahagyásának kényszere nem irányadó. A
baleset következtében kialakuló hátrányos esztétikai
következmények és egyéb (szociális, anyagi, stb.) hátrányok
önmagukban nem képezhetik maradandó egészségkárosodásra
vonatkozó szolgáltatási igény alapját.
Baleseti csonttörés: A biztosító a biztosítási esemény
bekövetkezése esetén, balesetenként a törések számától
függetlenül - jogalap fennállásakor -, a szerződésben rögzített
biztosítási összeget (ld. VIII. részben meghatározott összeg, illetve
értékkövetést követően a hatályos kötvényben rögzített összeg),
téríti.

Vandalizmus, rongálás elleni biztosítást
Kaputelefon, riasztó és klíma külső egysége, kapunyitó motor,
kamera, postaláda, kerítés, kapu, bejárati ajtó, rögzített
lámpatestek, rögzített játszótéri játékok, és az ereszcsatorna
vízszintes elemei, szennyvízátemelő- és hőszivattyú helyreállítási,
pótlási költségét téríti. Utcafronti homlokzaton 3m feletti tárgyak
térülnek csak, de minimum 140cm-es zárt kerítésen belül nincs
ilyen korlátozás

Elfolyt víz térítés
Csőtörés során bekövetkező elfolyt víz térítése.

Dugulás elhárítás
Dugulás elhárítás térítés: nem csak az eldugult vezetékből
kiáramló szennyvíz okozta károkat, hanem a dugulás elhárítás
költségeit is fizeti a biztosító évente egyszer.

Lakásdoktor vagy központi assistance
telefonszám lehetőséget
Sürgős beavatkozást igénylő esetekben (vészelhárítás) vehető
igénybe. Biztosítási eseményhez kapcsolódóan korlátlan számban,
nem biztosítási eseményhez köthető vészelhárításhoz évente egy
alkalommal, 37e Ft limitig. Biztosítási eseménynél a limit feletti
összeg kifizetéséről kapott számlát benyújtva térül a különbözet
is.

Különleges üveg biztosítást (pl. akvárium, nagyobb
üvegfelületek, zuhany kabin stb..)
Üvegasztalok, bútorüvegek, üvegmosdók, zuhanykabinok
üvegezése, szauna-ajtók és ablakok, kandalló- és
cserépkályha ajtók, tükrök, akváriumok és terráriumok,
kerámia főzőlapok, tűzhely üvegtetők.
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Szabadban tárolt vagyontárgyak, értéke
A használati jellegénél fogva a kötvényen megjelölt
kockázatviselés helyén szabadban lévő általános háztartási
ingóság kategóriába tartozó következőkben megnevezett
vagyontárgyak (kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsütő, kerti
gyerekjáték, mobil medence, lábon álló növények).

Klíma és tartozékai
Üvegtetők, előtetők és azok értéke
Medence és azok tartozékai, értéke
Szilárd falazatú, épített kültéri medencékben , kerti tavak
gépészeti berendezéseiben (pl: . vízforgató, -tisztító, -szűrő,
levegőztető berendezések, szivattyúk) bekövetkezett tűz és elemi
kár, ezek fedésének törés- és repedéskárai.

EB felelősség biztosítás (ha igen, kutyák száma, harci
kutya nem biztosítható!!)
Az ebtartói minőségben okozott kártérítési
kötelezettségeket téríti a biztosító, amikor a biztosított
felelősséggel tartozik a harmadik személyeknek okozott
személysérülésekért, szerződésen kívül okozott dologi
károkért.

Napkollektor és tartozékai
A napkollektor kültéri részében alapbiztosítási események által
okozott károkat téríti. Amennyiben a napkollektor a tetőn, vagy
3m-nél magasabb homlokzati részen került elhelyezésre, téríti a
vandalizmus miatti törés- és repedés károkat, továbbá az
esetleges leszerelés/eltulajdonítás miatti pótlás költségét. A
beltéri egyéb gépészeti tartozékok értéke nem része ennek, azt az
épület biztosítási összegén belül külön korlátozás nélkül kerül
megtérítésre, amennyiben biztosítási esemény során sérül.

Sportfelszerelések és értéke
Készpénz biztosítás és értéke
Készpénzt, valutát, értékpapírt, betétkönyvet ért, a biztosítási
szerződésben található kockázatokra.
Választható limitek: 50e Ft - 100e Ft - 150e Ft - 200e Ft - 250e Ft

Van-e MABISZ minősítésű széfje
Riasztó van-e
Kivonuló szolgálat van-e
Bútor üvegtörés kiegészítő
Üvegasztalok, bútorüvegek, üvegmosdók, zuhanykabinok
üvegezése, szauna-ajtók és ablakok, kandalló- és cserépkályha
ajtók, tükrök, akváriumok és terráriumok, kerámia főzőlapok,
tűzhely üvegtetők.

Garázsban tárolt gépjármű és annak értéke
A főépület vagy melléképület garázsában tárolt
személygépjárművek tűz, elemi kár, vízkár által okozott károk.
Választható biztosítási összegek: 3 000 000 Ft / álláshely vagy 6
000 000 Ft / álláshely.

Villámcsapás másodlagos hatásai (tv, elektromos
berendezések kisülése)

Elektromos tűzkár
Tűz nélküli füst és koromszennyeződés
Rablás, besurranás
Beázás nyitva hagyott nyílászárón
A beázás csomag magába foglalja ha a biztosított helyiség(ek)en
belüli épületrészekben és a biztosított helyiségeken belüli
ingóságokban
- a lapos- és magastető-szerkezet, a függőleges falszerkezet és a
nyílászárók szigetelési problémáiból eredő egyszerű csapadék
beázás, és
- a kockázatviselés helyére kívülről érkező víz kárt okoz (akár egy
nyitva fejeltett ablakon keresztül).

Beázás
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Beázás, kívülről érkező víz biztosítási eseménynek minősül, ha a
biztosított helyiség(ek)en belüli épületrészekben és a biztosított
helyiségeken belüli ingóságokban:
- a lapos- és magastető-szerkezet, a függőleges falszerkezet és a
nyílászárók szigetelési problémáiból eredő egyszerű csapadék
beázás, és
- a kockázatviselés helyére kívülről érkező víz, kárt okoz.
Ha a kár a tetőszigetelés, oldalszigetelés vagy tetőhéjalás
ismétlődő hibájából ugyanazon helyen következett be, a biztosító
kizárólag abban az esetben téríti meg a keletkezett kárt, ha az
előzménykárt okozó hibát szakember javította ki, és az újabb
meghibásodás a javítás igazolt időpontját követő egy éven túl
történt.
Kockázatkizárás (kockázatból kizárt események)
Nem terjed ki a biztosítás:
a) beázást előidéző ok megszüntetése (pl.: tetőjavítás, szigetelés)
során felmerült költségek megtérítésére
b) a talajvíz és belvíz által okozott károk megtérítésére
c) továbbá az építés, felújítás alatt álló épületek ideiglenes
fedésének elégtelensége miatt keletkezett károk megtérítésére.
A biztosítási fedezet kiterjed az épületbiztosítási részt nem
tartalmazó szerződések esetében a beázás által károsított
épületrészekre is

Kisállat biztosítás (cica, kisebb testű állat, feltételekkel,
CHIP, orvosi könyv, oltási bizonyítványok stb)
Kizárólag olyan kutya vagy macska biztosítható, amelybe
az ajánlattételt megelôzôen állatorvos által beültetésre
került az
ISO 11784 szabványnak megfelelô elektronikus
(mikrochipes) állatazonosító, és a megjelölt kisállat adatait
az állatorvos az
elektronikus adatbázisban rögzítette.
A Biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy 6 hónapnál
idősebb, de 7 évnél fiatalabb (a már biztosított állatok
esetében a biztosítási védelem nem ér véget a korhatár
elérésével) kutya vagy macska balesetből vagy
betegségből eredő állatorvosi költségeket a szerzôdésben
meghatározott biztosítási összeg erejéig megtéríti.
A biztosítási szolgáltatás felsőhatára 60 000 Ft / kár.
Amennyiben bármely állatorvosi szolgáltatás értéke több
mint 10%-kal eltér a Magyar Állatorvosi Kamara éves
ajánlásában meghatározott értéktôl, akkor a Biztosító
jogosult a számlán szereplô összeg helyett a Kamara által
ajánlott összeget téríteni
A kisállat biztosítási kiegészítő 10 000 Ft. levonásos
önrészesedést tartalmaz.

Zárcsere
Zárcsere költsége kulcselvesztés miatt: Biztosítási eseménynek
minősül, ha a biztosítottak a biztosított építmény kulcsait
elvesztik, vagy azokat tőlük eltulajdonítják és emiatt a zár
cseréjével igazolt költségük merül fel. A biztosító a zár cseréjének
igazolt költségeit téríti meg.

Okmányok pótlása, elvesztése
Kiterjed, az elveszett, eltulajdonított személyes okmányok
hivatalos dokumentumokkal, számlákkal igazolt pótlási
költségeire.

Gyermek felelősség
Iskolai lopás
A biztosított, 6-15 éves gyermek(ek) iskolai tartózkodása során
bekövetkezett, általános háztartási ingóság vagyoncsoportba
tartozó biztosított vagyontárgyakra elkövetett lopással okozott
kár esetén max. 50.000 Ft biztosítási összeg erejéig.

Kórházi lopás
Magával vitt, nem saját tulajdonú értékek
Kerékpár felelősségbiztosítás
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Magánemberi felelősség biztosítás
Temetési, temetkezési biztosítás
Síremlék és kripta biztosítása
Természetes személy biztosított tulajdonában, gondozásában
Magyarország területén lévő, maximum 2 db síremlék és kripta,
amely az ajánlaton, illetve kötvényen beazonosíthatóan (legalább
a kockázatviselési hely és a vagyontárgyon lévő felirat
megjelölésével) meg van jelölve.

Hobbi, barkács felszerelések és értéke
Szabadban tárolt vagyon tárgyak és értéke
Kerti bútor, hintaágy, napernyő, ruhaszárító, grillsütő, kerti
gyerekjáték, nem motoros kerti szerszámok, kerti létra, mobil
medence, háziállatok (ló és marha kivételével), valamint a
napközben átmenetileg kint hagyott kerékpár, babakocsi,
elektromos kisautó.

Állati kártevő mentesítés
Az alapbiztosítási események miatt veszélyessé vált növények,
növényi részek eltávolítási- és elszállítási-, továbbá nem
háziállatok által okozott károk helyreállítási-, valamint a
darázsfészek eltávolítási költségeit téríti.

Bankkártya letiltás
Bankkártya elvesztése, letiltása és újra beszerzési költsége:
Kiterjed a biztosítási fedezet:
- a felügyeleti hatóság engedélyével, Magyarországon működő
banknál vezetett, a Biztosított lakossági forint vagy deviza
számlájához tartozó bankkártya (VISA, EDC, ATM, stb.), hitelkártya
bárhol történő elvesztése vagy eltulajdonítása miatt felmerülő és
igazolt letiltási és újra beszerzési költségekre, valamint
- az elveszett, eltulajdonított személyes okmányok hivatalos
dokumentumokkal, számlákkal igazolt pótlási költségeire.

Kaputelefon rongálás
Építés-szerelés biztosítás
A biztosítás kiterjed az építés, építési engedélyhez kötött bővítés,
valamint átépítés alatt álló épületek teljes építési munkálataira, az
építőanyagokra, épületgépészeti és villamos berendezéseire,
valamint az ezekkel összefüggő szerelésekre.

Állati és növényi kultúrák és értéke
Állatkár biztosítás
Biztosítási esemény: Amennyiben a biztosított épületben, annak
hőszigetelésében, ill. az épület gépészetében rágcsálók, madarak,
rovarok (a továbbiakban: kártevők) kárt okoznak a kártevők által
okozott károkat a biztosító megtéríti. Megtéríti továbbá a
darázsirtási költségeket, amennyiben a rovarok a biztosított lakók
megszokott életvitelét lehetetlenné teszik és olyan helyzet alakul
ki, mely sürgős beavatkozást kíván a balesetveszély megelőzése
érdekében.

Padlófűtés, klíma -, szolár -és hőszivattyú
berendezések ára
Kerítés (kivéve élő sövény) viharbiztosítás
Jogvédelem
A biztosított jogi képviseletének költségének térítése 250e Ft
limitig.

Besurranás, jóhiszemű beengedés
A nyitva lévő ajtón a biztosított jelenlétében (otthon tartózkodása
mellett) besurranó, vagy a jóhiszeműen beengedett tolvaj által
elvitt biztosított vagyontárgyak értéke a besurranás biztosítási
összegéig, de vagyon kategóriánként legfeljebb az adott
vagyonkategória biztosítási összegéig térül.

Fagyasztott élelmiszerek megromlása
Fagyasztott élelmiszerek megromlása: Biztosítási eseménynek
minősül, ha a fagyasztószekrényben, mélyhűtőládában, 0 °C
hőmérséklet alatt tárolt élelmiszerek áramkimaradás
következtében megromlanak.

Mobil eszközök és kiterjesztett garancia
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A háztartásban előforduló elektromos eszközöknek (háztartási kis
és nagygépek, szórakoztató elektronikai eszközök) amelyeknek
vásárláskori értéke meghaladja a 20 000 Ft-ot, 48 hónapnál nem
régebben vásárolták őket, de már nem érvényes rájuk a garancia,
a javítását, illetve indokolt esetben a cseréjét téríti meg a
biztosító. Nem biztosítottak a telefonok, számítógépek,
fotóeszközök, hordozható médialejátszók, PDA-k, játékkonzolok. A
szolgáltatás 300 000 Ft értékig teljes körű, e fölött arányos.

Kerti növényzet
A kockázatviselés helyén található telepített növényzet (pl. fa,
bokor, tuja) és saját szükségletre termesztett konyhakerti
növények tűz, elemi kár (jégverés is), vandalizmus és udvari
csőtörés feltárási munkálatai miatt okozott károk.
Választható limitek: 50e Ft - 100e Ft - 150e Ft - 200e Ft - 250e Ft

Nagy értékű és különleges ingóságok, és
értékeik, felsorolva egyenként
Nagyértékű ingóságnak minősül:
250.000 Ft egyedi értéket meghaladó valódi szőrme;
250.000 Ft értéket meghaladó híradástechnikai, szórakoztató
elektronikai, optikai készülékek (pl.: televízió, kamera, hifi,
számítógép konfiguráció, stb.), hangszerek, hobbi eszközök (pl.
sportfelszerelés, kerékpár, stb.);
250.000 Ft egyedi érték feletti óra;
nemesfém óra;
engedélyhez kötött vadász- és önvédelmi fegyverek.
A nemesfém, drágakő, igazgyöngy, valamint az ezek
felhasználásával készült használati tárgyak (pl. ékszerek,
dísztárgyak, stb.),az érem -, és bélyeggyűjtemények, a
képzőművészeti alkotások (képek, szobrok, gobelinek,
iparművészeti alkotások, stb.), valódi szőrmék (ide tartoznak az
irhabundák is), kézi csomózású, vagy szövésű keleti szőnyegek,
antik bútorok, antik tárgyak (az olyan ingóságok tartoznak ebbe a
csoportba, melyeknek kora, ritkaság jellege, állapota miatt
kiemelt értékük van), különleges értékálló ingóságok,
gyűjtemények pl. trófeagyűjtemény, értékes hangszerek,
antikvitásnak minősülő fegyverek stb.

Ékszerek, drágakövek és értékeik felsorolva
Ékszernek minősülnek:
fémjellel ellátott, nemesfémből gépi vagy kézi megmunkálással
készült ékszer;
foglalt és foglalatlan csiszolt drágakövek;
tenyésztett és valódi gyöngy.

Vállalkozói értékek biztosítása, ha van működő
vállalkozás az ingatlanban
Annak a biztosítási ajánlatban biztosítottként megjelölt
vállalkozásnak a tulajdonában lévő vagyontárgyak, amelynek a
biztosított személy vagy azzal együtt élő biztosított családtagja
tulajdonosa és/vagy alkalmazottja.
Nem biztosított vállalkozói tevékenységek: asztalosműhely,
lakatosműhely, restaurátor, régiség kereskedelem, iparművészeti
bolt, nemesfémek, drágakövek, igazgyöngyök feldolgozása és
kereskedelme, bélyeg- és érmekereskedés; autókereskedés,
autópiac, autóbontó, diszkó, játékautomata üzemeltetés, dohányés trafikáru, butik, cipőbolt, gépkölcsönző, elektronikai,
számítástechnikai cikkek kereskedelme, javítása, összeszerelése,
fotó- és optikai cikkek kereskedelme, fotóstúdió, műterem,
filmkészítés, kép és hang stúdió, hangszer készítése, javítása,
kereskedelme, videotéka, hanglemez, kazetta kereskedelem,
szűcs és szőrmeáru, szeszfőzde, kocsma, italkereskedés,
büfé,bisztró, hulladék kereskedelem, fegyverkereskedés.

Szolgáltatás kimaradás
Szolgáltatás kimaradás: a biztosító megtéríti a közműellátást
végző szolgáltatók szolgáltatásának kimaradásából származó
közvetlen és közvetett károkat. A biztosító a legalább 6 órát
meghaladó, igazolt szolgáltatás kimaradás esetén téríti a
biztosítási összeget naponta, egy biztosítási éven belül legfeljebb
10 napig.

Munkanélküliségi díjátvállalás
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LAKÁS
Amennyiben a szerződő folyamatos, legalább heti 30 órás
munkaviszonya megszűnik, a biztosító az otthonbiztosítás
díjfizetését meghatározott ideig átvállalja.

Sport csomag
Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselés helyén kívül,
kijelölt kerékpártárolóhoz zárral rögzített, valamint autóra
felszerelt, zárható kerékpár-csomagtartóval rögzített kerékpárok
jogtalan eltulajdonítása, továbbá a sífelszerelésnek a síelésre
kijelölt területről (sípálya), az ezt kiszolgáló egységből (pl.:
melegedő) és szálláshelyről történő jogtalan eltulajdonítása.

Általában minden ajánlat alapból tartalmazza:
Mindegyik ajánlat
tartalmazza
Árvíz, Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása, Betöréses lopás, Csőtörés,
Előtetők, Felhőszakadás, Földcsuszamlás, Földrengés, Hónyomás, Idegen jármű
ütközése, Idegen tárgy rádőlése, Jégverés, Kő- és
földomlás, Rablás, Robbanás, Rongálás, Tető beázás biztosítás, Tűz, Alap üvegkár,
Vezetékes vízkár, Vihar, Villámcsapás másodlagos hatása, Villámcsapás elsődleges
hatása, Sérült csővezeték cseréje, Beázás, Beázás nyitva hagyott
nyílászárón, Kerítés (kivéve élő sövény) viharbiztosítás, Hócsúszás, Légi jármű
ütközése, Épületrongálás, Mellékköltségek térítése, Hobbi, barkács felszerelések
A kitöltött adatbekérő különböző Biztosítók különféle csomagjait és szolgáltatás
elemeit tartalmazza, azaz több biztosító szolgáltatási kombinációi. Nem biztos, hogy
adott Biztosítóhoz minden Ön által igényelt, megjelölt kockázat vállalható.
KIZÁRÓLAG TELJES KÖRŰ ADATOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA ESETÉN KÉSZÍTÜNK
AJÁNLATOT 24, MAX. 48 ÓRÁN BELÜL
MINDEN esetben, az adatbekérő lap előzetes kalkuláció elvégzésére szolgál, az Ön felelőssége az
abban foglalt adatok valóságtartalma, az esetlegesen ezekből adódó eltérésekért, hibákért
felelősséget nem vállalunk.
Az adatlap kitöltése nem helyettesíti kötelezettségét, amely alapján meg kell küldeni az ajánlat
lezárásának időpontjáig legkésőbb emailban (biztositas@illesjanos.hu) fényképen, vagy szkennelt
változatban a szükséges dokumentumokat:
- adás-vételi szerződés, bérleti szerződés
- előzményi LAKÁS szerződés indexáló levelének minden oldala
- szerződő személyi igazolvány, lakcímkártya mindkét oldala
- ha eltérő a tulajdonos és Ő a finanszírozó – akkor hitel vagy lízing szerződés minden oldala
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