
Vállalati vagyon adatbekérő 
 

Dárius Kincse 2001 Kft_vagyon adatbek._20160821 

Szerződéskötés oka: új  módosítás  előzmény kötv. és biztosító: ................................................................  

Szerződő neve:  ........................................................................ TEAOR kód: ..............................................................  

Székhelye: ..................................................................................................................................................................  

Levelezési címe: .........................................................................................................................................................  

Biztosítani kívánt tevékenység pontos megnevezése: ...............................................................................................  

Áfa visszatérítésre jogosult:  igen  nem       ( igen esetén az értékeket netto-ban kérjük megadni) 

Utolsó lezárt év árbevétele: .......................................................................................................................................  

Szerződés igényelt kezdete:  ......................................................................................................................................  

Idegen tulajdon biztosítás: igen              nem                                                                                                                   

Tulajdonos neve ( idegen gépek, berendezések, készletek esetén ):  ........................................................................ 

Székhelye: ..................................................................................................................................................................  

Áfa visszatérítésre jogosult:  igen  nem       ( igen esetén az értékeket netto-ban kérjük megadni) 

Biztosítási kockázatok: 

Tűz és elemi kár  

Betöréses lopás, rablás  

Üvegtörés  

Különleges üveg  

Elektromos gépek, berendezések  

Géptörés, gépbaleset  

Üzemszünet  

Általános felelősség  

Szolgáltatói felelősség  

Bérbe vevői felelősség  

Bérbe adói felelősség  

Munkáltatói felelősség  

Tanuló felelősség  

D&O  

Termék felelősség  

Környezetszennyezési felelősség  

Munkahelyi baleset bizt.  

Utazás biztosítás  

Szállítási kockázat  

Üzemszünet  

Küldöttrablás  

Egyéb  ( pl: tűzveszélyes tevékenység, vályog épület, szalma tető, stb. ):  ............................................................  

Önrész mértéke:   % -ban:  önrész nélkül   10%   20%   

 de minimum:  önrész nélkül  50.000Ft  100.000Ft  

Díjfizetési ütem:    éves  féléves   negyedéves  havi  

Díjfizetés mód:  banki utalás  postai csekkes  csoportos beszedés  

Tartamkedvezmény ( 3 év ):   igen  nem  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a közlési 

kötelezettség megsértésének minősül! A kiegészítő biztosítási lehetőségekhez kérje Tanácsadója segítségét! Az adatlaphoz 

kérjük mellékelni az alkuszi megbízást és az aláírási címpéldányt. Jelen adatlap csak a telephelyi részletezővel együtt 

érvényes!  

 



Telephelyi részletező 
 

Dárius Kincse 2001 Kft_váll. vagyon adatbekérő_20160821;  Érvényes: visszavonásig 

 

Földszínt alatti készlet?  értéke?......................................................................................................... 

Dátum:  .....................................   ...................................................  
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Összesen:             
   


