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www. cigpannonia.hu

Csoportos elektronikus műszerbiztosítási
szerződés
A csoportos szerződés létrejött egyrészről a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt, mint biztosító
(továbbiakban: Biztosító)
• cégjegyzékszám: 01-10-046150
• adószám: 14440306-4-44
• cím: 1033 Budapest, Flórián tér 1.
a Palladium Consulting Kft. (továbbiakban: Alkusz)
• cégjegyzékszám: 01 09 660456
• adószám: 12265158-2-41
• cím: 1028 Budapest, Kertváros u. 62.
a APPSolute Kft.. (továbbiakban: szerződő)
• cégjegyzékszám: 13 09 131285
• adószám: 148 93962-2-13
• cím: 2051 Biatorbágy, Alkotmány u. 12.
között az alábbi feltételek szerint:
Jelen csoportos biztosítási szerződés aláírásával a biztosító és a szerződő csoportos biztosítási fedezetet alakít
ki, a szerződő által forgalmazott, értékesített, a jelen szerződésben – a biztosítható vagyontárgyak között
felsorolt - elektronikus eszközök biztosítására, az alkusz közvetítésével. A biztosítási szerződéshez a szerződő
vevői biztosítottként csatlakozhatnak.
A biztosítónak tájékoztatási kötelezettsége a szerződő féllel szemben áll fenn, aki a hozzá intézett
nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról köteles a biztosítottat tájékoztatni. Jelen
csoportos biztosítási szerződés kizárja a biztosított belépését a szerződésbe.
A csoportos biztosításhoz a szerződő vevői a jelen szerződés mellékletét képező adatközlő lap kitöltésével
csatlakozhatnak, mely adatközlő egyúttal biztosítási fedezetigazolásként is szolgál. A biztosítási fedezet a
biztosított vagyontárgyakra a biztosító 15 napos kockázat-elbírálási jogosultsága nélkül, automatikusan létesül.
Jelen szerződés értelmében:
Szerződő:

A biztosított vagyontárgyak forgalmazója, értékesítője

Biztosított:

A biztosított vagyontárgy megvásárlója, aki a biztosítási
esemény elkerülésében érdekelt és önként csatlakozik a jelen
csoportos elektronikus műszerbiztosítási szerződéshez. A
biztosított jogosult a biztosító szolgáltatására, kivéve, ha a
szolgáltatási összeget a szerződő már megtérítette és a
Biztosított a kárbejelentő nyomtatványon írásban nyilatkozott,
hogy a szolgáltatásról a szerződő javára lemondott.

Alkusz:

A szerződő és a biztosított által megbízott független közvetítő,
aki részt vesz jelen csoportos biztosítás kialakításában,
működtetésében és a bekövetkezett károk bejelentésében és
azok rendezése érdekében a szerződő és a biztosított, valamint a
biztosító közötti közreműködő szerepet ellátja.
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Biztosított (biztosítható) vagyontárgyak:

A szerződő által értékesített, forgalmazott kizárólag új, asztali és
mobil számítástechnikai, valamint új mobil távközlési és
multimédiás berendezések, eszközök, valamint ezek tartozékai.

Adásvételi szerződés:

A szerződő és a biztosított (vevő) között a biztosított
vagyontárgy adásvételére létrejött szerződés.

Szerviz:

A szerződő által előírt javító műhely, mely az eladott,
értékesített készülékek javítását, illetve a bemutatott károsodott
készülékek vizsgálatát végzi.

I. Általános rendelkezések
1. A szerződő vállalja, hogy
- a biztosítottak jelen csoportos biztosításhoz, az ebben a szerződésben leírt feltételekkel és
módon, önkéntesen csatlakoznak;
- a jelen csoportos biztosítási szerződéshez csatlakozó biztosított részére a szerződési feltételeket a
honlapján letölthető formában rendelkezésre bocsátja és a fenti okmányok megismeréséről a
biztosítottat az arra rendszeresített nyomtatványon nyilatkoztatja.
- szerződéskötéskor a biztosított részére átadja a „Tájékoztató a kár esetén követendő eljárásról”
szóló tájékoztató levelet és 1 pld kárbejelentő nyomtatványt.
2. A szerződő minden hónap 10. napjáig köteles a megelőző hónapban (tárgyhó) biztosítási fedezetbe vett új
biztosított vagyontárgyak (excel formátumú) listáját az adatközlő lapokkal együtt az alkusz közvetítésével a
biztosítónak eljuttatni. Az elektronikus lista a következő adatokat kell, tartalmazza:
- biztosított (vevő) neve, telefonszáma és e-mail címe, továbbá természetes személy esetén annak
(1) lakcíme (tartózkodási hely), (2) születési helye, (3) születési ideje, jogi személy esetén annak
(1) székhelye, (2) a vagyontárgy telephelye (ha a székhelytől eltér), (3) adószáma;
- az adásvételi szerződés aláírásának dátuma;
- az adatközlő aláírásának dátuma;
- a biztosított vagyontárgy adatai, úgymint
- gyártmány típus,
- egyedi azonosító (gyári szám),
- az adott vagyontárgy ÁFÁ-val növelt számla szerinti eladási ára (biztosítási összeg);
- biztosított által választott biztosítási időszak (futamidő);
- biztosítás díja.
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A szerződő minden hónap 10. napjáig köteles a megelőző hónapban (tárgyhó) biztosítási esemény miatt
javított vagy lecserélt (cserekészülék) vagyontárgyak (excel formátumú) listáját az alkusz közvetítésével a
biztosítónak eljuttatni. Az elektronikus lista a következő adatokat kell tartalmazza:
- biztosított (vevő) neve;
- az adatközlő aláírásának dátuma;
- a biztosított vagyontárgy adatai, úgymint
- gyártmány típus,
- egyedi azonosító (gyári szám),
- az adott vagyontárgy ÁFÁ-val növelt számla szerinti eladási ára (biztosítási összeg);
- biztosítási időszak (futamidő);
- kár (önrésszel és ÁFÁ-val csökkentett) összege (amit az ügyfél a készülék átvételekor nem fizetett
ki).
A listával együtt be kell küldeni a tárgyhónapban javított készülékek javítási számláit és a szerviz
munkalapokat is szkennelt változatban.
3. Az alkusz vállalja, hogy a szerződő által számára megküldött listát az újonnan fedezetbevett
vagyontárgyakról (lsd. 2. pont), valamint az ezekhez tartozó adatközlőket a biztosítónak haladéktalanul
továbbítja. Az alkusz a kárrendezési folyamatban is cselekvően közreműködik, mellyel kapcsolatos
kötelezettségeit a biztosító szolgáltatásával kapcsolatos különös szabályok fejezet részletezi.
4. A biztosító a havi adatközlők kézhezvételét követő 10 munkanapon belül szerződőnként és biztosítási
futamidőnként (futamidőre vonatkozó szabályokat a biztosítási szerződés adatai fejezet részletezi) számviteli
bizonylatot állít ki, melyet az alkusz számára elérhetővé tesz a Biztosító Partnerportálján. A számviteli
bizonylat szerződésszámot tartalmaz, mely az adott hónapban fedezetbevont vagyontárgyak biztosítási
fedezete azonosítására szolgál. A biztosítási díj biztosítóhoz történő átutalásánál a szerződésszámra kell
hivatkozni. Az alkusz a számviteli bizonylatokat haladéktalanul köteles továbbítani a szerződőnek.
5. A biztosító a kárbejelentés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles a káreseményt
nyilvántartásba venni, mely megtekinthető a Biztosító Partnerportálján. Amennyiben a Biztosító 3
munkanapon belül nem nyilatkozik a szemlét illetően, úgy eltekint a vagyontárgy szemléjétől, a vagyontárgy
javítása (hacsak nem kifogásolta meg a szerviz döntését a biztosítási esemény megállapításáról)
megkezdődhet.
6. Jelen csoportos biztosítási szerződés 2017. december 06-án 0 órakor lép hatályba és határozatlan időre jön
létre. Jelen biztosítási szerződést a felek időbeli korlátozás nélkül 90 napos felmondási határidővel bármikor
felmondhatják. A szerződés felmondása esetén a már megkötött biztosítási szerződések hatályban maradnak,
azonban új biztosítási szerződés már nem köthető.
7. A biztosító és a szerződő a biztosítási év során javaslatot tehetnek a szerződés – közös megegyezéssel
történő - módosítására.
8. Ha a szövegkörnyezet másképp nem kívánja, az egyes számban használt szavak értelemszerűen a többes
számot is magunkban foglalják.
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II. A biztosítási szerződés adatai
Futamidő:

A biztosított 1 éves, 2 éves vagy 3 éves határozott futamidőre
szerződhet. A biztosítási szerződés meghosszabbítására nincs
lehetőség. A fedezet kezdőnapja minden esetben az adatközlő
kitöltésének dátuma, lejárata
- 1 éves futamidő esetén az adatközlő kitöltését követő év
azonos hónapjának utolsó napja;
- 2 éves futamidő esetén az adatközlő kitöltését követő 2. év
azonos hónapjának utolsó napja;
- 3 éves futamidő esetén az adatközlő kitöltését követő 3. év
azonos hónapjának utolsó napja.

A biztosítási fedezet kezdete:

A biztosított jelen csoportos biztosítási szerződéshez való
csatlakozása napja, azaz a csatlakozásról kitöltött adatközlő
dátuma.

Kockázatviselés kezdete:

A kockázatviselés kezdete megegyezik a biztosítási fedezet
kezdetével.

Technikai kezdet:

Az adatközlő aláírását követő hónap 1. napja. A biztosítási díjat
ettől a naptól kell számítani.

Biztosítási összeg:

az adott vagyontárgy ÁFÁ-val növelt számla szerinti eladási ára
(újérték)

Szerződésszintű limit:

Jelen csoportos biztosítási szerződés esetén a biztosító
által f i z e t h e t ő legmagasabb kártérítés 2.000.000 Ft /
káresemény

Önrészesedés:

a kárérték 10 %-a, de legalább 35.000 Ft/káresemény,

Területi hatály:

Fix- telepített eszközök esetén a kockázatviselési hely a
biztosított adatközlőn megadott tartózkodási helye,
jogi személy esetén telephelye (ennek hiányában székhelye),
Magyarországon belül, illetve mobil berendezések esetén
Európa földrajzi területe
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A biztosítási díj:

Biztosított vagyontárgyak
eladási ár sávja
0 – 200 000 Ft között
200 001 – 400 000 Ft között
400 001 – 600 000 Ft között
600 001 – 1 000 000 Ft között
1 000 001 – 2 000 000 F között
2 000 0001 Ft fölött

Díjfizetéssel kapcsolatos szabályok:

Fizetendő tartamra vonatkozó egyösszegű
díjak
1 éves tartam 2 éves tartam
3 éves tartam
esetén
esetén
esetén
14 990 Ft
19 990 Ft
24 990 Ft
44 990 Ft
56 000 Ft
80 000 Ft

19 990 Ft
24 990 Ft
34 990 Ft
54 990 Ft
74 000 Ft
112 000 Ft

29 990 Ft
34 990 Ft
54 990 Ft
79 990 Ft
120 600 Ft
180 000 Ft

A biztosítás díja egy összegben, a csatlakozáskor a biztosított
által a szerződőnek helyben fizetendő.
A szerződő a biztosítási díjat a biztosító által kiállított
számviteli bizonylat (lsd. még általános rendelkezések fejezet 4.
pont) kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15
napon belül köteles a biztosító – számvilteli bizonylaton
szereplő - bankszámlájára átutalni. A díjat annyi részletben kell
utalni, ahány számviteli bizonylatot a biztosított kiállított. Az
átutalásnál a szerződésszámot kell a közlemény rovatban
feltüntetni.

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító - a következményekre történő figyelmeztetés
mellett - a szerződő felet a teljesítésre írásban felhívja. Ennek eredménytelensége esetén az esedékességtől
számított 60. napon a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a
biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.
Biztosított kockázatok:

Alkalmazott szerződési feltételek:

Biztosítási esemény a biztosító kockázatviselésének tartama alatt
bekövetkező minden olyan előre nem látható, véletlen és
váratlanesemény, amely nem szerepel a kizárások fejezetében és
a biztosítási szerződés szerinti kiegészítő feltételekben, valamint
záradékokban, és amelyek következtében a biztosított
vagyontárgyakban olyan mértékű károsodás –dologi kár –
keletkezik, amely szükségessé teszi azok javítását, helyreállítását
illetve pótlását.
NV3004 Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételek
(ÁVSZF)
NV3052 Pannónia Elektromos Berendezések és Számítógépek
Biztosítása
A felsorolt szerződési feltételek jelen megállapodás mellékletét
képezik.

A biztosítók közötti adatátadási megkeresések
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A biztosító (a Bit. 149. §-nak alkalmazásában: megkereső biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek a
megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése
során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel
kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz (a Bit. 149. §nak alkalmazásában: megkeresett biztosító) az e biztosító által – a Bit. 135. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével– kezelt és a Bit. 149. §
(3)–(6) bekezdésben meghatározott adatok vonatkozásában, feltéve, ha a megkereső biztosító erre
vonatkozó jogosultsága a biztosítási szerződésben rögzítésre került. A megkeresés során a biztosító a Bit.nek a
149 - 151. § rendelkezéseit köteles betartani.

Elévülés
Jelen csoportos elektronikus műszerbiztosításból eredő igények elévülési ideje a biztosítási esemény
bekövetkeztétől számított 1 év.
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III. A biztosító szolgáltatásával kapcsolatos különös szabályok
1. A biztosított, ha a készülék károsodását észleli, azonnal, de legkésőbb a károsodás észlelésétől számított 2
munkanapon belül jelentkezik a szerződő szervizében a károsodott készülékkel. A szerződő szervizének
munkatársa jogosult eldönteni, hogy a károsodás jellege alapján az esemény a garancia (jótállás) körébe, vagy
a biztosítási esemény körébe tartozik-e. Ha biztosítási esemény történt, felhívja a biztosított figyelmét, hogy a
kárt be kell jelentenie és egyúttal tájékoztatja a biztosítottat a kár bejelentésének módjáról.
2. A biztosítási eseményt annak bekövetkezését követő két munkanapon belül írásban (e-mail) a jelen
megállapodás mellékletét képező kárbejelentő lapon kell megtenni.
A Biztosítónak történő kárbejelentéshez és kommunikációhoz használható e-mail cím:
nemeletkar@cig.eu
Az alkusz elérhetőségei:
Fax: 06 1 275-7902
E-mail: ugyvitel@palladium.hu
Az alkusz neve: Palladium Consulting Biztosítási Alkusz Kft.
3. Amennyiben a kárbejelentés az Alkuszhoz érkezik, köteles a kárbejelentést 1 munkanapon belül a biztosító
részére a nemeletkar@cig.eu e-mail címre továbbítani.
4. A szerviz az általa biztosítási eseménynek minősített esetekben akkor kezdheti meg a készülék javítását,
vagy intézkedhet a kedvezményes készülék cseréről, ha a biztosító a biztosított bejelentésétől számított 5
munkanapon belül nem kifogásolja a szerviz megállapítását a biztosítási esemény bekövetkeztével
kapcsolatban
5. Amennyiben a szerviz megállapítása az, hogy a készülék a gyártó előírásai szerint javítással (rész alkatrész
vagy fődarab cserével) nem állítható helyre, és javítás helyett kedvezményes készülék sem biztosítható, úgy
erről – a kárszámra hivatkozva - értesíti a Biztosítót és az Alkuszt, ebben kezdeményezi a készülék kárának
totálkárként való rendezését.
6. Betöréses lopás, illetve rablás kár esetén a biztosított a rendőrségen haladéktalanul feljelentést köteles tenni
és a feljelentésről készült jegyzőkönyvvel együtt a kitöltött kárbejelentőt 2 munkanapon belül meg kell
küldeni a Biztosító kárbejelentési e-mail címére. Betöréses lopás, illetve rablás kár esetén a kár rendezése a
biztosító feladata, abba a szerviz nem kapcsolódik be. Az ezzel kapcsolatos további kommunikáció a Biztosító
és a Biztosított között történik.
7. A kár mennyiségi és összegszerű megállapítása a biztosított kárbejelentése, a szerviz munkalapja és
számlája, valamint kárszemle esetén a biztosítóaval közösen készített tételes felsorolású jegyzőkönyvben
foglaltak alapján történik.
8. A szerviz a javítás elvégzése után értesíti a biztosítottat, hogy a javítási költség vagy a cserekészülék
számlájának kiegyenlítése mellett a készülékét a szervizben átveheti. A szerviz a Biztosított által kiegyenlített
számlát és a munkalapot a kárszámra hivatkozva másolatban megküldi a Biztosító kárrendezési e-mail címére.
A Biztosító ezen esetekben a megállapított kártérítési összeget a biztosított részére, az általa a kárbejelentésnél
megadott bankszámla számra utalja.
(A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben fizeti meg, ha a Biztosított bizonyítja, hogy az
ÁFA a károsodott vagyontárgy helyreállítása vagy újjáépítése során felmerült, és a Biztosító kérésére tett
nyilatkozata szerint ÁFA-visszaigénylésre a pótlás, javítás kapcsán nem jogosult (vállalkozás esetén ennek
igazolása szükséges).)
9. Totálkár, betöréses lopás és rabláskárok esetén a biztosító a károkat minden esetben a Biztosított
bankszámla számára fizeti.
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10.
A biztosító jelen csoportos biztosítás esetén eltekint az alulbiztosítás alkalmazásától, A kár
bejelentésével és a biztosító szolgáltatásával kapcsolatos egyéb szabályozást a NV3022 Pannónia Vagyon- és
Felelősségbiztosítás, valamint az NV3052 Pannónia Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosítása
Feltételek tartalmazzák.
11. Betöréses lopás, rabláskárok, valamint totálkárok esetén a biztosító kárkifizetésével a biztosítási
szerződés megszűnik, a biztosítót a teljes tartamdíj megilleti.
12. A kártérítés felső határa a károsult készülék – díjszámítási alapját képező – adatközlésben megadott
biztosítási összege
13. Azon esetekben, amikor a biztosítási esemény bejelentése a készülék vásárlásának hónapjában vagy az
azt követő hónapban történik és a biztosítotti csatlakozás lejelentése, illetve a biztosítás díjának átutalása a
Szerződő részéről még nem történt meg, a biztosító a Szerződő egyedi (rendkívüli) lejelentését követően tudja
a káreseményt rögzíteni és a biztosított kárát rendezni. A biztosítási díjak átutalására ezen esetekben is az
általános szabályok érvényesek.
14. Javítással vagy fődarab cserével történő kárrendezés esetén a Biztosító lehetőséget ad a biztosítási összeg
feltöltésére. A feltöltést követően a biztosító kockázatviselése, az eredeti biztosítási összegre és a
fődarabcserélt készülékre változatlanul fennmarad.
15. A Biztosító, a Szerződő, az Alkusz, valamint a Biztosítottak közötti tájékoztatás, információkérés és adás
kizárólag elektronikus formában történik. Az erre a célra szolgáló e-mail elérhetőségek az alábbiak:
1. CIG Pannónia Általános Biztosító:
2. APPSolute Kft..:
3. Palladium Consulting Kft.:

nemeletkar@cig.eu
info@appsolute.hu
ugyvitel@palladium.hu

A Biztosítottak felé a tájékoztatás az általuk az Adatközlő lapon megadott e-mail címre történik.
Mellékletek:

- Adatközlő (egyben fedezetigazolás a Biztosított részére)
- kárbejelentő adatlap
- szerviz megállapodás
-nyílatkozatok

Budapest, 2017. ………………………

CIG Pannónia Általános Biztosító Zrt
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NYILATKOZATOK

Nyilatkozat az 2014. évi LXXXVIII. tv . törvényben előírt tájékoztatás átvételéről
Alulírott szerződő kijelentem, hogy a jelen nyilatkozattal együtt aláírt:
termékre vonatkozó biztosítási ajánlatom aláírása előtt, megismertem és elektronikus adathordozón
átvettem az alábbi szabályzatokat és egyéb dokumentumokat,
melyek tájékoztatást adnak a biztosítóra és a szerződés jellemzőire vonatkozóan:
- NV3004 Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételek (ÁVSZF)
- NV3052 Pannónia Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosítása

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szóbeli tájékoztatás és az átadott szerződési feltételek, záradékok,
iratok tartalma között eltérés van, úgy az átvett írásbeli anyagokban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

Szerződő aláírása

Nyilatkozat a titoktartás alóli felmentésről
A.) A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Ügyfelei személyes és különleges adatait a
biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szolgáltatással kapcsolatosan a szerződés
érvényességének, illetve az érvényesség lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés
idejéig tartja nyilván és kezeli.
B.) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bit.)
138. §-143§ vonatkozó bekezdésének pontjai alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn – többek között – a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett
tevékenységet végzőkkel szemben. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a biztosítási
szerződésben foglalt adatokat adatkezelési, ügyféltájékoztatási céllal az Uno-Soft Kft-t (székhely:1096
Budapest, Telepy u 24.; adószám: 10934225-2-43; cégjegyzék szám: 01-09-563260), a Tata Consultancy
Services Limited Magyarországi Fióktelepének (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B épület;
adószám: 21981128 -2-43; cégjegyzék szám: 01-17-000295), az EPDB Nyomtatási Központ Zrt.-t (székhely:
1117 Budapest Budafoki út 107-109.; adószám: 24924243-2-43; cégjegyzék szám: 01-10-048079), a Milpress
Kft.-t (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.; adószám: 13657152-2-43; cégjegyzék szám: 01-09866515), FOLD-R Első Magyar Külsőerőforrás Biztosító és Adatfeldolgozó Zrt-nek (székhely: 1116
Budapest, Építész u. 26.; adószám: 11866684-2-13; cégjegyzék szám: 13-10-040593) és a Díjbeszedő Holding
Zrt-nek (székhely: 1119 Budapest, Vahot u. 8.; adószám: 10805246-2-43; cégjegyzék szám: 01-10-042094)
bízza meg, amely szervezet az adatokat nyilvántartja. A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez posta útján
történő utalás vagy banki utalás esetén a Magyar Posta Zrt. és a jogosult által megnevezett bank
adatfeldolgozónak minősül. A kiszervezett tevékenységet végzők a biztosító adatfeldolgozóinak minősülnek.
Ezen cégek listáját a biztosító a webhelyén teszi közzé. A Bit 92. § (1) bekezdése alapján a kiszervezett
tevékenységet végzők részére a biztosító az Ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
Tudomásul veszem, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a kiszervezett tevékenységet
folytató – fent megnevezett – szervezetek tevékenységéért teljes körű felelősséget visel .
C.) Hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a jogszabályokban foglaltakat betartva különleges személyes
adataimat rögzítse, tárolja, azokat kezelje, elemezze és feldolgozza.
D.) Hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító az esetleges kárüggyel kapcsolatban az esetleges előzménykárra
vonatkozó iratok, illetve adatok beszerzése érdekében más biztosítókat megkeressen, a megkeresett biztosítókat
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a biztosítási titoktartási kötelezettségük alól felmentem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító az esetleges
kárüggyel kapcsolatban indult büntetőeljárás során keletkezett iratokba betekintsen, azokról másolatokat,
valamint az eljáró hatóságoktól felvilágosításokat kérjen.
Reklámanyag küldéséhez hozzájárulás
Alulírott szerződő hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a részemre a tevékenységével és azzal összefüggő
tájékoztatókkal, vagy ajánlatokkal keressen meg postai küldemény, vagy e-mail üzenet formájában, továbbá
nevemet, lakcímemet, e-mail elérhetőségemet a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. cégcsoport más tagjai részére
ugyanezen célból átadja.
Hozzájárulok: igen / nem
e-mail címem: ………………. @.........................

Tájékoztatás
A hozzájárulás önkéntes és arra a megfelelő tájékoztatás elolvasását követően kerülhet sor.
A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, ilyen esetben a személyes adatok a
reklámküldeményekre jogosultak köréből haladéktalanul törlésre kerülnek. A személyes adatokat a biztosító és a
befolyásolása alatt álló gazdálkodó szervek az európai uniós irányelvek, a hatályos magyar jogszabályok és a
belső adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint kezelik. Az adatvédelmi szabályzat a biztosító honlapjáról
ismerhető meg, továbbá az érintettek jogairól a biztosító telefonos ügyfélszolgálata is megkereshető.
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. cégcsoport tagjai tagja minden olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a CIG
Pannónia Életbiztosító Nyrt. többségi befolyással rendelkezik.
Szerződő aláírása
Kommunikáció módjának megválasztás
Kérem, hogy a biztosító a küldeményeit részemre postai kézbesítés helyett elektronikus úton küldje meg.
Hozzájárulok: igen / nem
e-mail címem: ………………. @.........................
Tájékoztatás
Az e-mail cím változását a biztosítóhoz a változást követő 8 napon belül kell bejelenteni. A változás bejelentési
kötelezettség elmulasztásából eredő következményeket a mulasztó fél viseli. A biztosító kizárja az Internet
szolgáltató működésének rendellenességéből, vagy hiányosságaiból eredő károkat. Az elektronikus úton
kézbesített üzenet biztosítási titkot képez, ezért annak megóvásáról a kézbesítést követően az érintettnek kell
gondoskodnia. A kézbesíthetetlen e-mail üzeneteket a biztosító postai úton is megküldheti, amelynek költségeit
jogosult érvényesíteni, továbbá az érintett elveszti az elektronikus kommunikációra vonatkozó esetleges
kedvezményét.

Szerződő aláírása
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Nyilatkozat az elévülési idő tudomásulvételéről
Alulírott szerződő tudomásul veszem, hogy jelen csoportos elektronikus műszerbiztosításból eredő igények
elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 1 év.
Az elévülési időt követően kárigénnyel a biztosítóval szemben nem élhetek.
Az elévülési időre vonatkozóan a tájékoztatást minden csatlakozó biztosított felé köteles vagyok megtenni,
annak tudomásulvételéről írásos nyilatkozatot beszerezni.

Szerződő aláírása

Adatszolgáltatás a nagykockázatok meghatározásához vagyon- és felelősségbiztosítások tekintetében
A 2014. évi LXXXVIII. tv . (Bit.), valamint a 45/1996. (XII. 29.) PM rendeletben foglaltaknak megfelelően a
biztosítótársaságoknak bejelentési kötelezettségük van az MNB felé az ún. nagykockázatokról.
Fenti bejelentés teljesítéséhez a szerződés biztosítottjának adatairól az alábbiakban nyilatkozunk:
Mérleg főösszege meghaladja az 6,2 millió eurót (1 922 000 000Ft-ot)?
Nettó üzleti forgalom meghaladja a 12,8 millió eurót(1 968 000 000 Ft-ot)?
Átlagos alkalmazotti létszám: meghaladja a 250 főt?
Dátum:
Az ajánlatkészítés dátuma nyomtatódjon automatikusan

igen
igen
igen

nem
nem
nem

Budapest, 2017. ………………………
Szerződő aláírása
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