Új kötés vagy évfordulós átkötés
Kockázatviselés kért időpontja
Kötés oka (tulajdonszerzés, évfordulós kötés)
Kockázatviselés pontos címe
Saját tulajdon, bérelt vagy bérbe adott
Működik-e vállalkozás az épületben
Ha igen milyen vállalkozás
Ha igen, vállalkozás nm2 területe
Lakott területen belül vagy kívül van
Ingatlan fajtája (lakás, családi ház, ikerház stb…)
Állandóan lakott-e
Életvitelszerűen bennélők száma
Ingatlan építési éve
Ingatlan teljes értéke kb.
Mennyiből tudná újjáépíteni most
Ingóságok értéke kb.
Emeletek száma
Falazat anyaga
Tetőzet anyaga
Fűtési mód
Lakás nm2 alapterülete
Tetőtér nm2 területe
Tetőtér 1.9 m belmagasság alatti nm2 területe
Terasz vagy erkély nm2
Pince nm2
Egybeépített garázs területe nm2
Különálló melléképület nm2 nagyság
Melléképület fajta (garázs, nyári konyha stb..)
Melléképület nm2 nagyság
Melléképület falazat anyaga
Melléképület tetőzet anyaga
Benne tárolt értékek összesen Ft-ban
Melléképület értéke kb.
Van-e társasház biztosítás
Ha igen melyik társaság és kötvényszám (közös
képviselő meg tudja adni)
Szerződő magánszemély esetén neve
Születési helye, ideje
Anyuka leánykori neve
Személyi igazolvány száma
Pontos lakcíme, ha eltér a kockázatviselés
helyétől
Levelezési címe, ha eltér
Szerződő mobil telefon száma
Szerződő publikus email címe
Szerződő cég esetén a cég neve
Adószáma

Cégjegyzék száma
Képviselő neve
Székhely címe
Levelezési cím
Szerződő email címe
Szerződő mobilszáma
Együtt élők adatai (név, szül. hely, idő, anyuka
neve) mindenkinek

Van-e szükség hitelfedezeti igazolásra
Lízing vagy hitelszerződés fajtája
Hitelszerződés száma / hitelszerződés minden
oldalát kérem csatolni
Felvett összeg
Hitelszerződés futamideje
Hitelintézet megnevezése
Futamidő kezdete
Futamidő lejárta
Szerződő közalkalmazott-e
Szerződő bankszámla száma
Vállalt fizetési ütem (év, negyedév, havi)
Vállalt fizetési mód (utalás, csekk, csoportos
beszedés)
Hűségidőt vállal-e (3 év általában, kedvezményt
adnak érte, határidő előtti megszűnés esetén
kedvezményt visszakövetelik)
Szerződő nevén van-e más szerződés (KGFB,
CASCO, VAGYON, VÁLLALATI)
Melyik biztosítónál
Milyen kötvényszámon
Előző lakás biztosítási szerződésének
megszűnési oka (évforduló, díj nemfizetés)
Előzményi lakás biztosító
Szerződés száma
Előzményi lakás biztosítási ideje alatt volt-e
káreseménye
Ha igen, mikor és mennyi

Előzményi biztosítását a biztosító mondta fel?
Konkrét szolgáltatások megjelölése / kiválasztása / IGEN vagy NEM megjelöléssel

Csak alapszolgáltatásokat szeretne
Építés alatt áll az ingatlan?
Építés-szerelés biztosítás
Vandalizmus, rongálás
Elfolyt víz térítés
Dugulás elhárítás
24 órás segélyszolgálat (lakásdoktor)
Kiterjesztett üvegbiztosítás (zuhany kabin,
bútorüvegek, nagyobb üvegfelületek, pl.
veranda, előtető)
Szabadban tárolt vagyontárgyak értéke
Klíma és szerelvényei értéke
Napkollektor és szerelvényei értéke
(számla, és az elektromos hatóság által
engedélyezési jegyzőkönyv, átvették a munkát,
mindent rendben találtak)
Kültéri medence és azok tartozékai értéke
EB felelősség biztosítás (ebek száma)
(harci kutya nem biztosítható)
Rablás, besurranás
Készpénz biztosítás
(max. 200 ezer ft-ig, felette MABISZ minősítésű
széf kötelező)
Sportfelszerelések
Kerti virágok, ültetvények
Bútor üvegtörés kiegészítő (vitrin stb…)
Elektromos tűzkár
Tűz nélküli füst és koromszennyeződés
Villámcsapás másodlagos hatása (tv, elektromos
berendezések kisülése)
Beázás
Beázás nyitva hagyott nyílászárón
Zárcsere
Kerékpár felelősség biztosítás
Okmányok pótlása, elvesztése
Kórházi lopás
Iskolai lopás
Gyermek felelősség biztosítás
Hobby, barkács felszerelések értéke
Állati kártevő mentesítés, darázsfészek irtás
Besurranás, jóhiszemű beengedés
Fagyasztott élelmiszerek romlása
Mobil eszközök és kiterjesztett garancia
Ékszerek, drágakövek értéke
Festmények, különleges gyűjtemények értéke

Nagyértékű / 250 ezer ft feletti ingóságok
értéke, felsorolva egyenként
Szolgáltatás kimaradás
Munkanélküliség díjátvállalás
Sport eszközök értéke
Vállalkozói értékek (ha van vállalkozás az
ingatlanban) kb.
Bankkártya letiltás
Kisállat biztosítás
Baleset biztosítás / fő
Temetési, temetkezési biztosítás
Síremlék és kripta biztosítás
Általában minden ajánlat alapból 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.

Baleset biztosítás:
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.

Kisállat biztosítás: /Nem minden biztosító adja, AEGON, GENERALI igen/
(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.
Nagy értékű, különleges ingóságok 250.000 ft feletti egyedi értékek
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.
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.
Kitöltött adatlapot és mellékleteit (ha küldenie szükséges pl. hitel vagy lízingszerződés,
napkollektorok esetén engedélyezési, jóváhagyási értesítő…) ide küldje meg:
janos.illes@renomia.hu

