Az OTP Csoport partnere

Nyilatkozat tárSBiztoSított kijelöléSéről caSco BiztoSítáSi SzerződéShez
1. Szerződő nyilatkozata
Alulírott szerződő kijelentem, hogy az alábbi járműre casco biztosítási szerződést kötöttem (ajánlatot tettem) az alábbi főbb adatokkal:
a. Jármű adatai:

–

a/1. Rendszám:
a/2. Alvázszám:
a/3. Gyártmány:
a/4. Típus:
b. Biztosítási szerződés adatai:

b/1. Biztosító: Groupama Biztosító Zrt.
b/2. Biztosítás neve: GB
b/3. Biztosítási ajánlat/szerződés száma:
b/4. Biztosítási fedezet:
b/5. Önrész mértéke:

%, de minimum

Ft

2. Szerződő adatai
a. Neme:

férfi

nő

nem természetes személy

b. Neve:
c. Névkiegészítés, illetve társasági forma:
d. Születési név:
e. Anyja neve:

,

f. Születési hely, idő:

.

.

.

g. Lakcím/Székhely:
út, utca, tér

szám

emelet

ajtó

út, utca, tér

szám

emelet

ajtó

h. Levelezési cím/Telephely:

i. Adószám/Adóazonosító jel:

3. Biztosított adatai (ha nem azonos a szerződővel)
a. Neme:

férfi

nő

nem természetes személy

b. Biztosított neve:
Groupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Nyomtatványszám: 13279/3

c. Névkiegészítés, illetve társasági forma:
d. Születési név:
e. Anyja neve:

,

f. Születési hely, idő:

.

.

.

g. Lakcím/Székhely:
út, utca, tér

szám

emelet

ajtó

út, utca, tér

szám

emelet

ajtó

h. Levelezési cím/Telephely:

i. Adószám/Adóazonosító jel:

4. Nyilatkozat finanszírozó társbiztosítotti bejegyzéséről
a. Alulírott szerződő/biztosított jelen nyilatkozat aláírásával kérem, hogy a biztosító az 1. pontban meghatározott járműre kötött biztosítási szerződésen
az alább megjelölt hitelezőt/lízingbeadót (továbbiakban finanszírozót) a finanszírozási szerződés teljes tartama alatt társbiztosítottként bejegyezze és
azt a casco biztosítási szerződés záradékában feltüntesse:
b. Finanszírozó:
c. Finanszírozási szerződés száma:

.

d. Finanszírozási szerződés tartamának vége:

.

.

Alulírott szerződő/biztosított jelen nyilatkozat aláírásával egyben kifejezetten hozzájárulok a fent megjelölt finanszírozó társbiztosítottként történő bejegyzéséhez.

5. adatkezeléssel és titoktartás alóli felmentéssel kapcsolatos nyilatkozatok
Alulírott szerződő/biztosított a jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a biztosító –
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény 138.§ (2a) bekezdésében biztosított törvényi felhatalmazás alapján – a finanszírozónak a biztosítási szerződéssel kapcsolatos
alábbi – biztosítási titoknak minősülő – adatokat, információkat átadja, a finanszírozó az átadott adatokat kezelje, feldolgozza:
– biztosítási esemény bekövetkezte, melynek
következtében a biztosítót a jármű vonatkozásában pótlási vagy helyreállítási kifizetési kötelezettség terheli; a biztosítási eseménnyel,
szolgáltatással kapcsolatos információk;
– biztosítási szerződés megszűnése, annak
időpontja, a biztosítási szerződés díjrendezettségére vonatkozó adatok;
– a biztosítási szerződés olyan tartalmú módosítása esetén, melynek következtében a
casco biztosítási szolgáltatás mértéke csök-

ken (pl. az önrész mértékének növelése); a
felek személyének esetleges módosítása;
– amennyiben a biztosítás díja esedékességekor nem kerül kiegyenlítésre, a késedelem
ténye, a késedelembe esés időpontja, a biztosítási díj ismételt kiegyenlítésének ténye és
időpontja;
– a biztosítási szerződésre bejegyzett esetleges
további társbiztosítottak vagy zálogjogosultak
adatai.
Az adatátadás, adatkezelés, adatfeldolgozás célja
a finanszírozási szerződésben meghatározottak,
illetve a finanszírozó tevékenységének érvényre
juttatása.
Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt
adatkezelések, adatfeldolgozások esetében a személyes adatokat, illetve cégadatokat a finanszírozó a 4. pontban meghatározott finanszírozási
szerződés alapján keletkező szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a

finanszírozónak – vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek – az adóssal/lízingbevevővel szemben követelése áll fenn.
Alulírott szerződő/biztosított tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló
2016/679 számú Európa Parlamenti és Tanácsi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az
irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom a hitelszerződésben vállalt szerződéses kötelezettségen alapul és tudomásul
veszem adataimnak a fenti célból történő kezelését.

6. Nyilatkozatok, hozzájárulások
a. Alulírott szerződő a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a biztosítási szerződésben vállalt biztosítási díjfizetési kötelezettségemnek rendszeresen és határidőben eleget teszek és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy biztosítási esemény esetén a biztosító a szolgáltatási összeget a jelen
nyilatkozat 6.b. pontjában foglalt szabályoknak megfelelően fizesse meg az arra jogosultnak.
b. Alulírott szerződő/biztosított tudomásul veszem, továbbá kijelentem az alábbiakat:
b/1. Biztosítási esemény bekövetkezte esetén a casco biztosítási szolgáltatásokat – a jelen nyilatkozat 1. pontjában meghatározott biztosítási szerződés létrejötte esetén – a biztosítási szerződés feltételeiben és az alábbiakban foglaltak szerint, a jelen nyilatkozat alapján teljesíti a biztosító
a 4. pontban meghatározott társbiztosított, illetve a biztosított részére:
– amennyiben a biztosító a biztosított jármű helyreállításának költségét téríti meg, úgy a 200 000 Ft-ot meg nem haladó casco biztosítási szolgáltatást a biztosító a biztosított részére teljesíti, míg a 200 000 Ft-ot meghaladó casco biztosítási szolgáltatást kizárólag a
záradékban megnevezett társbiztosított hozzájárulásával fizetheti ki a biztosító a biztosított részére, hozzájárulás hiányában a biztosító a
szolgáltatását a társbiztosított részére teljesíti;
– a biztosított jármű pótlási költségeinek térítését eredményező biztosítási esemény esetén a biztosító a szolgáltatását a mindenkor
fennálló tőke- és kamattartozás, valamint a kölcsön járulékai, illetve a lízingbevevőt terhelő lízingdíj, költség vagy teher erejéig, de legfeljebb a jármű káridőponti értékéig a záradékban megnevezett társbiztosítottnak utalja át.
b/2. A társbiztosított részére történő, fentieknek megfelelő teljesítési módot szerződésszerűnek ismerem el, a társbiztosított részére történt kifizetést
a biztosítótól ismételten nem követelhetem, az a biztosító fizetési kötelezettsége teljesítésének minősül. Tudomásul veszem, hogy a biztosító
nem köteles annak vizsgálatára, hogy a jogosultság kizárólagos-e, vagy a társbiztosított, illetve más – a biztosítóval nem közölt zálogjogosult –
személyek jogát a kifizetés sérti-e.
b/3. A biztosítási szerződésből eredő, a biztosítottat terhelő kötelezettségek – így különösen a közlési, változás- és kárbejelentési, valamint a
kármegelőzési, kárenyhítési és állapotmegőrzési kötelezettség – a társbiztosítottat annyiban terhelik, amennyiben ezen körülményekről tudomással bír, illetve amennyiben a biztosított vagyontárgy a birtokában van.
b/4. A záradékolás a biztosítási szerződéssel összefüggő jogaimat és kötelezettségeimet (a jelen nyilatkozatban foglaltakon túl), valamint a szerződés megszűnésére vonatkozó jogszabályi és szerződéses előírásokat nem érinti.
b/5. A biztosítás záradékolása csak a társbiztosított írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján szűnhet meg.
b/6. Vállalom, hogy az esetleges casco biztosítási eseménnyel kapcsolatos jövőbeni szolgáltatásra vonatkozó követelést nem zálogosítom el.
b/7. Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelzálogjogi záradék kerül a szerződésre bejegyzésre, úgy elsődlegesen a jelzálogjogosultat illeti a biztosítási szolgáltatás, még abban az esetben is, ha a jelzálogjogi záradék bejegyzése később történt, mint a társbiztosítotti záradék bejegyzése.
Kelt:

,

.

.

.

szerződő/törvényes képviselő(k) aláírása

biztosított/törvényes képviselő(k) aláírása

