
Társasházbiztosítási igény és szükségletfelmérő

Alulírott  igényeim és szükségletem pontosítása érdekében az alábbi adatokat közlöm a
minél megfelelőbb biztosítási szerződés kidolgozásához.

biztosítás kötés oka:  új  módosítás ( biztosító: ; kötvényszám:  )

biztosítás évfordulója / igényelt biztosítási kezdet:  

társasház adószáma (kötelezően megadandó)  : 

társasház neve és címe: 
 LOSZ tagság  TTOE tagság

épület adatai (kötelezően kitöltendő):

épület típusa ( tégla, panel, egyéb ):   építés éve:   szintek száma: 

tetőzet (lapos, sátor, egyéb):  tetőfedés anyaga (cserép,pala, stb.): 

igényelt épület újjáépítési m2 ár (műemlék esetén kötelező megadni): Ft / m2

 bérlakások száma meghaladja az 50%-ot

 lift (sima) db, kora: év

 lift (panoráma) db, kora: év
 műemlék jellegű épület

 drótüveg
 beépített tetőtér

 kaputelefon  db
 erkély / korlátüvegezés

 egyéb információ (pl: társasház jelenleg felújítás alatt áll):
 különleges üvegezés esetén ( pl: portál üveg, kopolit, fóliázott, stb.) :

megnevezés:  típusa:  mérete:  m2

megnevezés:  típusa:  mérete:  m2

albetétek (kötelezően kitöltendő): 

lakások:  db m2  

vállalkozások:  db m2

teremgarázs:  m2

egyedi garázsok:  m2

egyedi tulajdonú tárolók:   m2

külön álló melléképületek: m2

osztatlan közös terület/helyiség száma: db

egyedi kialakítású közös helyiségek:        m2

kiegészítő biztosítások (az alábbi kiegészítők jelölésének hiányában, a kalkulációk nem fogják azokat tartalmazni)

 elfolyt víz
 állatkár
 jogvédelem
 kerti növényzet
 lakás asszisztencia

 egyéb 

 napkollektor, napelem
 kollektív baleset biztosítás
 tető és panelhézag beázás
 kollektív ingóságbiztosítás
 közös tulajdonú készpénz

 kazán/hőközpont db
 közös tárolóban lévő egyéni ingóságok

 garázsban tárolt gépjárművek ( db)

 közös tulajdonú ingóságok ( e Ft)
 közös képviselői felelősség

díjfizetési adatok és kedvezmények (kötelezően kitöltendő):
díjfizetési ütem:  éves  féléves  negyedéves  havi
díjfizetés mód:  utalás  inkasszó  postai csekkes

számlavezető bank neve: számlaszám: 
további igényelhető kedvezmények (nem kötelező):  tartam  elektronikus

kapcsolattartó szemléhez (kötelezően kitöltendő):

név: telefonszám: 
K  i  je  l  e      n  tem,         ho  g      y         a         fe      n  ti         a  d  at  o  k         a         v  a  ló  sá  g      n  ak         m  egfe      l  e      ln  e      k.         T  ud  o      más  u  l         v  e      s  ze      m,         ho  g      y         a         v  a  l      ó  t  l  an         a  d  at  o  k         k  ö  z  l  é      se         a         k  ö  z  l  é      s      i k  ö  te  l  e      z  e      tts  é      g
m  e  g      s  ér      t  é      s  é      n  e      k         m  inő  s  ül      !   Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem jön létre a szerződés akkor az adatlap a személyes adatokkal együtt törlésre
kerül a rendszerünkből!

Kelt: ......................................................

szerződő

„ A jó tanács kincset ér!”
www.dariuskincse.hu


	Maszkolt mez#C5#91 2: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_2: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_3: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_4: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_5: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_6: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_7: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_8: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_9: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_10: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_11: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_12: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_13: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_14: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_15: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_16: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_17: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_18: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_19: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_20: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_21: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_22: 
	Maszkolt mez#C5#91 3: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_23: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_24: 
	R#C3#A1di#C3#B3gomb 1: Off
	R#C3#A1di#C3#B3gomb 2: Off
	R#C3#A1di#C3#B3gomb 3: Off
	R#C3#A1di#C3#B3gomb 4: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_2: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_3: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_4: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_5: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_6: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_7: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_8: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_9: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_10: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_11: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_12: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_13: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_14: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_15: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_16: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_17: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_18: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_19: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_20: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_21: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_22: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_23: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_24: Off
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_25: Off
	Maszkolt mez#C5#91 2_25: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_26: 
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_26: Off
	Maszkolt mez#C5#91 2_27: 
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_27: Off
	Maszkolt mez#C5#91 2_28: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_29: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_30: 
	Jel#C3#B6l#C5#91n#C3#A9gyzet 1_28: Off
	Maszkolt mez#C5#91 2_31: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_32: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_33: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_34: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_35: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_36: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_37: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_38: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_39: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_40: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_41: 
	Maszkolt mez#C5#91 2_42: 


