
Tisztelt XY! 

Mellékleten küldöm a Jogvédelmi szerződésének létrejöttéhez szükséges dokumentumokat. 

Kérem szíveskedjék átolvasni, adatainak helyességét ellenőrizni. 

A csatolt fájlok a következőket tartalmazzák: 

„A Feltétel” fájl tartalmazza szerződésének általános és különös feltételeit. 

A „Termékismertető” egy rövid, közérthető összefoglaló, amely a jogvédelmi termékre vonatkozó 

legfontosabb jellemzőket, tudnivalókat tartalmazza. 

Az „ügyféligényfelmérő” lapon adott válaszai foglalják össze a jogvédelmi szükségleteit, ezek alapján 

készült a jelen ajánlat. 

Az „EKOM nyilatkozatban” Ön nyilatkozik arról, hogy a jogvédelmi szerződése(i)t illetően a jövőben 

elektronikus csatornán kíván társaságunkkal kommunikálni. 

Az „elbírálási nyilatkozatban” adott válaszai térképezik fel az Ön jelenlegi jogi kockázatait. 

Az „ajánlat” tartalmazza a most létrejövő jogvédelmi szerződés adatait, a benne szereplő szerződő, 

biztosított és biztosított rizikók adatait. Itt több aláírás is szükséges Öntől (ezen helyeken van feltüntetve 

az Ön a neve). 

Egyes mezők aláírása kötelező, azok nélkül nem jöhet létre a szerződés. (Az adatkezelési és az online 

ügyfélszolgálati hozzájárulás önkéntes, azok elfogadása nélkül is létrejön a biztosítási szerződés.) 

 

A Szerződési feltétel és a termékismertető egyforma minden ügyfelünk számára, ezekkel nincs teendője 

azon túl, hogy a tartalmukat megismeri és elfogadja. 

A többi fájl neve egy 9 karakterből álló számsorral kezdődik. Ez a számsor, amit jelen e-mail tárgy 

mezőjében is megtalál, az ön ajánlatának a száma. Azok a mellékletek, amelyen nevében ez a számsor 

szerepel, egyediek, csak az Ön szerződésére vonatkozó adatokat tartalmaznak. Ezen dokumentumokat 

szükséges eredetiben aláírnia Önnek is, nekem is. Tekintettel a fennálló járványügyi veszélyhelyzetre, ez 

most technikailag nem valósul meg. Az aláírást jelen esetben az Ön emailben tett visszaigazolása, mint 

egyetértő akaratnyilatkozata jelenti. Majd, ha a veszélyhelyzet elmúlt, akkor fog megtörténni a 

tényleges aláírás mindkettőnk részéről. 

Annak érdekében, hogy jogvédelmi szerződése létrejöjjön, a további teendői vannak: 

 A fájlnevükben ajánlatszámot tartalmazó dokumentumokat szíveskedjék ellenőrizni. 

 A fájlnevükben ajánlatszámot tartalmazó dokumentumokat szíveskedjék egy e-mailbe becsatolni. 

 Szíveskedjék továbbá csatolni …. 

Amennyiben jelen ajánlathoz egyéb dokumentumokat is szükséges csatolni itt soroljátok fel: pl aláírási 

címpéldány, társasházi alapító okirat, cégkivonat…stb 

 Az első díjat, amelynek összegét az ajánlat „gyakoriság szerint fizetendő díj” rubrikájában találja, 

szíveskedjék elutalni társaságunk alábbi számlájára: 

Unicredit Bank  10918001-00000014-15290011 

Közlemény rovatba feltétlenül tüntesse fel az ajánlatszámát 



A tranzakció megtörténtét igazoló bizonylatot / képernyőfotót szíveskedjék szintén mellékelni, majd a 

levelet elküldeni az ajanlat@das.hu e-mail címre és másolatban nekem is. Kérem, ügyeljen arra, hogy e-

mailje arról az e-mail címről érkezzen társaságunkhoz, amely e-mail cím az ajánlatban fel van tüntetve.  

Ön ezzel megerősíti a Biztosító részére, hogy a kötelező tájékoztatásokat megkapta, átvette, és a 

visszaküldött dokumentumokat Ön elolvasta és az abban szereplő adatokkal elfogadta. Ahol tehát az 

aláírás résznél az Ön neve szerepel, azt az Ön írásbeli akaratnyilatkozatának tekintjük, mint amelyeket 

elfogadott, megismert és tartalmukkal egyetért. 

A létrejött szerződést visszaigazoló kötvényt társaságunk fogja majd postázni Önnek. 

Kérés, kérdés esetén állok szíves rendelkezésére, és bízom abban, hogy rövidesen személyesen is fel 

tudom venni Önnel a kapcsolatot. 

 

Tisztelettel: 

mailto:ajanlat@das.hu

