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Változásbejelentő lakásbiztosításhoz
Ezen a dokumentumon Ön bejelentheti mindazon válto -
z ásokat, melyekkel kapcsolatban biztosítási szerződé sé -
nek feltételei bejelentési kötelezettséget írnak elő az Ön
számára.
A változások bejelentése segíti a Biztosítót a valós koc -
kázat vállalásában, illetve szolgáltatása teljesítésében.

Kérjük, hogy a bejelentést a változástól számított 
8 napon belül tegye meg. Felhívjuk figyelmét, hogy 
a változásbejelentési kötelezettség elmulasztása miatt 
a Biztosító a biztosítási feltételekben meghatározott
módon mente sülhet szolgáltatási kötelezettsége alól,
illetve jogosult szolgáltatását csökkenteni.

További kérdése esetén keresse bizalommal tanácsadóját
vagy ügyfélszolgálatunkat.

Kérjük, hogy aláírt bejelentését személyesen, levélben,
faxon vagy szkennelve, e-mailben juttassa el biztosítónk
részére. Személyes adatainak megváltozása esetén
megfelelő okmányának dátummal ellátott, aláírt fény -
másolatát is jutassa el biztosítónkhoz a fenti módokon 
az alábbi szöveggel kiegészítve:
„Hozzájárulok személyes okmányaim fénymásolásához.”
Számlaszám változásnál szükségünk van új Csoportos
beszedési megbízás 2 eredeti példányára is.
Kérjük, hogy a nyomtatványon a szerződés alapadatait
követően az új adatokat tüntesse fel.

Szerződő neve:

Anyja neve:

Születési dátuma:

Kötvényszám:

Az új adatok:

Neve:

Állandó lakcíme/ székhelye:

Levelezési címe:

A Szerződő adatai:

E-mail (bejelentése önkéntes):

Telefonszáma (bejelentése önkéntes): Személyi azonosító ig. száma:

Cégjegyzékszáma: Lakcímkártya száma:

Számlaszáma (csoportos beszedési megbízásnál):

Alulírott nyilatkozom, hogy a Változásbejelentőben rögzített összes adat a valóságnak megfelel.

Dátum:

Szerződő aláírása

A megjelölt változás(ok) időpontja: A Lakóingatlan adatai:

állandóan lakott

időszakosan lakott

A vagyontárgy értéke az értéknövekedést követően:
Lakóépület értéke: Ft Háztartási ingóság értéke: Ft

Értéktárgy vagyoncsoportról értéklista beküldése a biztosítóba (1 500 000 Ft felett)

A lakóépület építés, bővítés, átalakítás utáni
lakáscélú alapterülete:   m2 nem lakáscélú alapterülete: m2

Korábban nem biztosított melléképület (önálló, nem lakás célját szolgáló épület) bejelentése: m2

A lakóépületben a vállalkozás célját szolgáló részarány az alapterület %-ában: %

saját használatban

bérbe adva/ bérbe véve

Építési engedély köteles tevékenység:

kezdődött el fejeződött be
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