Igényfelmérő lakás/családi ház/nyaraló biztosításához
Szerződő név+születési hely, idő, anyja neve:
Telefonszám/E-mail cím:
Levelezési cím:
Kockázatviselési cím:
Épület jellege: társasházi lakás / családi-, sor-, ikerház / nyaraló
Építési év: …………
Falazat: tégla, kő / panel / vályog / fa / egyéb
Tető: lapostető / cserép / pala / egyéb
Használat: saját / bérbe adva / bérbe véve
Elhelyezkedés: lakóterületen belül / kívül
Állandóan lakott: igen / nem
Együttlakók száma: …… fő Lakóterület: ……… m2
Társasház biztosítás: van / nincs
Biztosító, kötvényszám:
Épületen belüli nem lakás célú terület / egyéni tulajdonban lévő
tároló: ……… m2 pince: ……… m2
garázs: ……… m2

egyéb: ……………

Épületen kívüli melléképület(ek): ……… m2 Falazat: tégla, kő / fa / vályog / egyéb
Funkció: garázs / tároló / egyéb: ……………
Ingóságok: ………… eFt
Gépjármű-biztosítás garázsban: igen / nem
Gépjármű-állások száma: …… db
Általános háztartási ingóságok: ………… eFt
Vállalkozási vagyontárgy: …….... eFt
Nagy értékű ingóság (>250 eFt műszaki cikk): ……………… eFt
igen/nem
Készpénz: ………… eFt (Értéktároló: igen/nem )
Ékszer/drágakő: …….. eFt,
igen/nem
Műérték, gyűjtemény: …………….eFt
Értéktároló/riasztó:
igen/nem
Balesetbiztosítás:
igen/nem
Zárcsere/bankkártya elvesztés: igen/nem
Jogvédelem biztosítás:
igen /nem
Élet/Egészségbizt.:
igen/nem
Autós assistace:
igen/nem
Dugulás /vízveszteség térítés: igen/nem
Sport/sporteszköz bizt.:
igen/nem
Kisállat: kutya/macska:
igen/nem
Különleges üvegek*:
igen / nem
Lakásassistance szolgáltatás: igen /nem
Napkollektor/napelem:
igen / nem
Kerti bútor:
igen / nem
Építés-szerelés:
igen / nem
Egyéb igény:
( *Különleges üveg : 3 m2 táblaméret és/vagy 10 mm üvegvastagság feletti üvegek, üvegtetők, tükör,
üvegtégla, zuhanykabin, bútorüveg, kerámia lap, napkollektor, stb. ………………………db/méret)
Biztosítottak / együttlakók száma ….. /neve/szül.idő:
1. - Név / szül. idő:
3. - Név / szül. idő:

2. - Név / szül. idő:
4. - Név / szül. idő:

Fizetési mód: csekk / átutalás / inkasszó
Fizetési ütem: éves / féléves / negyedéves/havi
Bankszámla száma:
Egyéb biztosítási igény:
Már meglévő egyéb biztosítások / biztosító:
………………………………………………..
ügyfél

………………………………………………
Meritum Bizt. Alkusz Kft

