
Lakásbiztosítási igény és szükségletfelmérő

szerződő neve (név / cégnév): 

szerződéskötés oka:   új  módosítás (kötvényszám és biztosító): 

szerződő egyéni vállalkozó:  igen  nem

szerződő őstermelő: igen  nem

I. biztosítottak adatai: 

név: 

születési dátum: 

név: 

születési dátum: 

név: 

születési dátum: 

név: 

születési dátum: 

név: 

születési dátum: 

név: 

születési dátum: 

II. biztosítandó ingatlan adatai (kötelezően kitöltendő):

cím:   építési év: 

biztosítás kiterjed:      ingatlan  ingóság  mindkettő  

épület biztosítása:  biztosítási összeg:  Ft / m2    vagy   újjáépítési érték alapján

ingatlan típusa:    ikerház  lakás  családiház  nyaraló  sorház

tulajdon viszonya:  saját tulajdon  airbnb-s bérbeadás  tartós bérbe adás  bérbe véve

állandóan lakott :  igen  nem

terület besorolása:     belterület  üdülő övezet  külterület  ártér

épület kivitelezés:  egyszerű  modern, magas minőségű anyagok

épület állaga:  megfelelő  építés alatt áll  felújítás alatt  sérült

falazat típusa:  fa  könnyűszerkezetes  tégla  panel 

 vályog  vegyes  egyéb (pl: kő): 

tető típusa:  magas  lapos

tető borítása:  cserép  zsindely  pala  egyéb (pl: fém): 

épület üvegezései:

(több is választható) 

 normál (max.3 m2 / üvegtábla)

 3 m2 meghaladó üvegtáblák

 üveg tető / előtető

 fóliázott, mart egyéb különleges üvegezés

fűtési mód:  szilárd tüzelésű helyi fűtés  gázüzemű helyi fűtés  központi fűtés (vegyes)

 központi fűtés (gáz)  házközponti vagy távfűtés  nincs fűtés

 egyéb fűtési mód: 

riasztórendszer:  behatolásjelző eszköz,riasztó központ nélkül  távfelügyeletre bekötött riasztó

 helyi riasztóközp. kötött helyszíni riasztás  nincs elektronikus jelzőrendszer

III.A, lakás esetén:

az épület külön biztosított:  igen  nem

társasház biztosítója:    kötvényszám: 

ingatlan hasznos alapterülete:   m2 és hozzá tartozó erkély / terasz területe:   m2

lakáshoz tartozó saját tulajdonú tároló:  m2  és a benne tárolt ingóságok értéke:  Ft
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III.B, ház esetén:

szintek száma:  db

lakóterület (az alább felsoroltak kivételével):  m2 

pince (nem lakás célú):  m2 

erkély / terasz:  m2 

beépített tetőtér:  m2 , ebből lakóterület 1,9m vagy afeletti belmagassággal:  m2 

főépülettel egybeépített garázs:  m2 

egyéb (lépcsőház, kamra stb.) helyiségek:  m2 

IV. építmények és annak értéke ( több is választható ) :

 medence:  (m2),  Ft

 tároló:  (m2),  Ft

 szaletli:  (m2),  Ft

 kukatároló:  (m2),  Ft

 kerítés:         (fm),  Ft

 egyéb (pl:télikert): 

V. melléképület(ek):

funkciója (pl.: garázs): 

négyzetméter ár:  Ft

alapterület (vállalkozás nélkül): 

falazat típusa: 

tetőborítás típusa: 

eltérő cím esetén cím: 

bent tárolt ingóság értéke:  Ft

  funkciója (pl.: kamra): 

  négyzetméter ár:  Ft

  alapterület (vállalkozás nélkül): 

  falazat típusa: 

  tetőborítás típusa: 

  eltérő cím esetén cím: 

  bent tárolt ingóság értéke:  Ft

VI. vállalkozás adatai (amennyiben működik vállalkozás az ingatlanban):

vállalkozási tevékenységet az ingatlanban:   igen  nem

tevékenység pontos megnevezése (TEAOR): 

saját berendezések, gépek:  Ft saját árukészlet:  Ft

idegen berendezések, gépek:  Ft idegen árukészlet:  Ft

VII. biztosítandó ingóságok, és azok értéke (több is választható) :

  tényleges újrabeszerzési ár vagy    általános háztartási ingóságok az alábbiak kivételével:    Ft

 műszaki berendezés  Ft

 műalkotások  Ft

 nemesfémek  Ft

 ékszer, drágakövek  Ft

 valódi szőrmék  Ft

 különleges textíliák                     Ft

 érme-, bélyeggyűjtemény         Ft

 kategorizált gyűjtemények        Ft

 hobby eszközök                           Ft

 sport eszközök                             Ft

 különleges üvegezés (kerámia főzőlap, zuhanykabin, üvegtégla stb. ) értéke:  Ft

 készpénz:  Ft, ebből MABISZ minősített tárolóban  Ft
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VIII. díjfizetési adatok, kedvezmények (kötelezően kitöltendő)   :

díjfizetési ütem:  éves  féléves  negyedéves  havi

díjfizetés mód:  banki utalás  csekkes  inkasszó

banki utalás / inkasszó esetén számlaszám: 

bankszámla tulajdonos neve: 

igényelt kedvezmények (több is választható):  tartam ( 3év )   partner      elektronikus kommunikáció

IX. kiegészítő modulok (több is választható):

 balesetbiztosítás

 fagyasztott élelmiszer

 dugulás elhárítás

 24 órás asszisztencia

 építés, szerelésbiztosítás

 jogvédelem

 kiterjesztett garancia

 állatkár

  klímaberendezés

 graffiti

 épülettartozékok lopása 

 elmaradt bérleti díj 

 zárcsere, kulcsvesztés

 elfolyt víz 

 cyber támadás

 besurranás, trükkös lopás

 munkanélküliség biztosítás

 hobbi -és kisállatbiztosítás

 okos eszközök biztosítása

 garázsban tárolt gépjárművek biztosítása

 szolgáltatás- kimaradásból eredő károk

 kerti bútorok

 lábon álló növényzet biztosítása

 kerti dísznövény biztosítás 

 elveszett okmányok pótlása 

 lakóépület rejtett hibáiból eredő károk

 egyéb: 

 kisállat biztosítás: fajtája születési dátum:  neve: 

fajtája születési dátum:  neve: 

fajtája születési dátum:  neve: 

 ebtartói felelősség:  db (kérjük adja meg, összesen hány eb-re kíván felelősséget kötni)

 passzív energiaforrás megnevezése (napkollektor, napelem, geotherm,szélenergia ): 

megnevezés , mérete: m2 ,értéke Ft

megnevezés , mérete: m2 ,értéke Ft

 síremlék és kegyeleti biztosítás : 

temető neve: 

címe: 

  parcella: 

  elhunyt(ak) neve: 

X. zálogjogosulti bejegyzés esetén:

pénzintézet neve: 

hitelszerződés száma: 

hitelszerződés kezdete: 

 hitel összege: 

 hitelező pénzintézet címe: 

 hitelszerződés lejárata: 

Kijelentem,  hogy  a  fenti  adatok  a  valóságnak  megfelelnek.  A  fenti  adatokat az  igényeim  és  szükségletem  pontosítása  érdekében  közlöm  a  minél

megfelelőbb biztosítási szerződés kidolgozásához. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a közlési kötelezettség megsértésének minősül és az

ezekből fakadó anyagi károkért az alkusz nem felel. 

Kelt:  …………………………………………………… 

szerződő
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