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Zálogkötelezetti nyilatkozat

Szerződő/Biztosított neve: Szül. dátuma:

Kockázatviselés kezdete:

Lakóépület biztosítási összege:

Kockázatviselés helye:

Díjfizetés gyakorisága: 1/1  1/2  1/4  1/12 

Cím:

A biztosított épület lakáscélú alapterülete: m2

Anyja neve: Címe:

Ezen a dokumentumon Ön értesítheti a Biztosítót meglévő
lakásbiztosítási szerződése kölcsönszerződéssel kapcsolatos
elzálogosításáról és utasítást adhat a biztosítási szolgálta -
tással kapcsolatban. A Biztosító a bejegyzett hitelbiztosítéki
záradékról Fedezetigazolást állít ki, és megküldi azt a kérel -
mezőnek.

További kérdése esetén keresse bizalommal tanácsadóját 
vagy ügyfélszolgálatunkat.

Kérjük, hogy aláírt értesítését személyesen, levélben vagy 
faxon juttassa el Biztosítónk részére.

Az ERGO Lakásbiztosítás kötvényszáma:

Biztosítás tartama:

Zálogjogosult Hitelintézet neve:

Székhely: Hitelszerződés azonosítója:

Hitelszerződés kezdete: Hitel összege:

Hitelszerződés lejárata: Devizanem:

Értesítés elzálogosításról és teljesítési utasítás

1 éves tartamú,
automatikusan meghosszabbodik

Szerződő/Biztosított értesítem az ERGO Versiche rung
Fióktelepét (1082 Budapest, Futó u. 47-53., továbbiakban:
Biztosító), hogy a jelen nyomtatványon megjelölt kockázat -
viselési helyen található lakóépületre, mint Zálog tárgyra
vonatkozóan köztem, mint Zálogkötelezett és a fent megje -
lölt hitelintézet, mint Zálogjogosult között Zálogszer ződés
jött létre.
Felhatalmazom a Biztosítót, hogy:
- a Zálogtárgyra kötött és jelen nyomtatványon megjelölt

biztosítási szerződésen a Zálogjogosultat megillető hitel-
biztosítéki záradékot jegyezzen be;

- a biztosított lakóépületet ért káresemény(ek) által okozott
értékcsökkenés(ek)re esedékessé vált és 300 000 Ft-ot meg
nem haladó szolgáltatási összeg tekintetében minden
esetben közvetlenül a részemre, mint Biztosított részére
teljesítsen;

- a biztosított lakóépületet ért káresemény(ek) által okozott
értékcsökkenés(ek)re esedékessé vált és 300 000 Ft-ot
meg  haladó szolgáltatási összeg tekintetében – ideértve
a biztosított lakóépület megsemmisülését vagy a biztosí tási
összeg teljes kimerülését eredményező káresemény bekö -
vet kezését is – a valós körülmények figyelembe véte lével
megállapított, legfeljebb a biztosítási összeg mértékéig ter-
jedő szolgáltatási összeget közvetlenül a Zálogjogosult
által vezetett számlára való átutalással teljesítse;

- a biztosítási szerződésen jelen teljesítési utasítás alapján
rögzített hitelbiztosítéki záradékot a Zálogjogosult külön
hozzájárulása nélkül ne törölje.

Szerződő/a lakóépület biztosításban Biztosított aláírása
..................................................................................................

Szerződő/Biztosított hozzájárulok, hogy
- a Biztosító a jelen nyomtatványon megadott, biztosítási

titoknak minősülő szerződési adatokat, a megjelölt
Zálogjogosult hitelintézetnek átadja;

- a Biztosító a biztosítási díj fizetésének elmaradásáról az
esedékességtől számított 60 napon belül, a biztosítási

szerződés megszűnéséről a megszűnést követő 100 napon
belül értesítést küldjön a Zálogjogosult részére.

Nyilatkozat a titokvédelem alóli felmentésről

Kelt (hely, dátum):

Szerződő/a lakóépület biztosításban Biztosított aláírása
..................................................................................................
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