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Az igényfelmérés során rendelkezésemre bocsátott személyes adatok és információk alapján megállapítható, hogy a bemutatott ajánlatok közül a

szerződő által választott biztosítási szerződés megfelel a szerződő igényeinek és szükségleteinek. Az igényfelmérés és a tanácsadás során eleget tettem

a tájékoztatási kötelezettségemnek.

Alulírott szerződő kijelentem, hogy a biztosítási szerződés megkötése előtt a Meritum Biztosítási Alkusz Kft. tanácsadója (továbbiakban alkusz) felmérte

konkrét igényeim és biztosítási szükségleteim és a javasolt biztosítási termék összhangban van az igényfelmérés során általam megadott adatokkal. 

Kijelentem, hogy a biztosítási szerződés megkötését megelőzően a biztosítás főbb jellemzőiről közérthető módon, egyértelmű és részletes tájékoztatást

megkaptam és megfelelő tanácsadásban részesültem. 

Szerződő kérése alapján. Díj nemfizetés okán megszünt szerződés újrakötése

Igényfelmérő nyilatkozat biztosítási szerződés megkötéséhez

  adószám: 

Születési idő:

Meritum Biztosítási Alkusz Kft. Szerződő

Az ajánlatot készítette: MNB nyilvántartási száma:

Kelt:

KÖBE

biztosítási termékhez kapcsolódó termékismertetőt, ügyféltájékoztatót és a biztosítási feltételeket az alkusz az  ajánlat aláírása előtt a rendelkezésemre

Előző név, leánykori név: 

Születési hely: Szerződő neve: 

Anyja neve:

Generali Genertel

Magyar Posta

AEGON ALLIANZ

Groupama

Signal IDUNA

Colonnade

K&H

Union

CIG Pannónia

Biztosításközvetítőként nyilatkozom, miszerint elvégeztem a Bit. 158/B. § szerinti igényfelmérést, melynek eredményeképpen az alábbi biztosítók ajánlata

került bemutatásra a szerződőnek.

Cím / Székhely: Cgj. Szám: 

Szerződőnek bemutatott ajánlatok

Nyilatkozat Biztosítási szerződés megkötéséhez

Adatkezelési tájékoztató

Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek

A fenti  biztosítók közül az alábbi okok miatt került  csak bemutatásra a biztosító(k) ajánlata

Alkuszi megbízás

Biztosítási ajánlat szerződő példánya

Elismerem, hogy jelen ajánlaton minden biztosítással kapcsolatos igényem rögzítésre került, más szóbeli megállapodás nem történt. Az adatok

teljességéért és helyességéért kizárólagos felelősséget vállalok, még akkor is ha az ajánlatot nem saját kezűleg töltöttem ki. Az ajánlaton rögzített

személyes adatokat az ajánlat aláírása előtt ellenőriztem.

Kijelentem továbbá, hogy jelen nyilatkozattal egyidejűleg aláírt

 bocsátotta. 

Jelen ajánlatban szereplő információkat, szabályzatokat elolvastam, megértettem. A feltett kérdéseimre kielégítő választ kaptam az alkusz cég

munkatársától. Döntésemet elégséges és megfelelő információk ismeretében hoztam meg.

ajánlatszámú és módozatú

biztosító

Meglévő szerződés módosítása.


