
Nyilatkozat és fedezetigazolás 
Lízingbe-/tartós bérletbe adó tulajdonos mint a társbiztosított részére

1. Szerződő/Biztosított neve: 

2. Székhelye:
 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:     hsz.:     em.:     ajtó: 

3. Bankszámlaszáma:   —   — 

Tudomásul veszem, hogy a lízingbe, tartós bérletbe adó tulajdonos társbiztosítottnak minősül, így a szerződéssel kapcsolatos adatokhoz ő is jogosult hozzáférni, az részére kiadható.

Részletes adatkezelési tájékoztatónkat itt találja: https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html.

4. Tulajdonos, lízingbe-/tartós 
 bérletbe adó, Társbiztosított: 

5. Lízing-/tartós bérletszerződés 
 száma: 
6. Tulajdonos/Társbiztosított székhelye:

 irányítószám:    helység: 

 út/utca/tér:     hsz.:     em.:     ajtó: 

A Biztosító a társbiztosítotti jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a Társbiztosított központi ügyintézésével tartja a kapcsolatot.

7. Tulajdonos/Társbiztosított bankszámlaszáma:   —   — 

8. A lízingelt/tartós bérletbe adott eszköz és a biztosítás adatai:

 Gyártmány:  Modell: 

 Forgalmi rendszám:  Alvázszám: 
 Szerződésszám/
 ajánlatszám:  Módozat: 

 Kockázat kezdete:  év  hó  nap Díjfizetés gyakorisága: 

9. A lízing-/tartós bérleti szerződés időtartama:

  év  hó  naptól  év  hó  napig

10. Alulírott Szerződő/Biztosított tájékoztatom az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-t (1091 Budapest, Üllői út 1. – továbbiakban: Biztosító), hogy a jelen nyomtatványon 
megjelölt lízingelt gépjárműre, mint Lízingelt vagyontárgyra vonatkozóan köztem – mint Szerződő – és a fent megjelölt Tulajdonos között Lízingszerződés jött létre. Felhatalmazom 
a Biztosítót arra, hogy a fent megjelölt lízingelt gépjárműre – mint Lízingelt vagyontárgyra – kötött biztosítási szerződésen a fent megjelölt Tulajdonost Társbiztosítottként jegyezze be. 

 A Társbiztosított szerződéses jogaira és kötelezettségeire a jelen Nyilatkozatban foglaltakat, valamint a biztosítási szerződésre irányadó Általános Szerződési Feltételekben írt,  
a Biztosítottra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Tudomásul vesszük, hogy a Biztosító: 

• a biztosított, lízingelt gépjármű biztosítási szerződésben szereplő biztosítási esemény következtében keletkezett kára esetén az esedékessé vált kárbiztosítási összeget, legfeljebb 
a kár és a gépjármű káridőponti értékéig terjedő mértékig közvetlenül a Tulajdonos, mint Társbiztosított részére teljesíti;

• a biztosított, lízingelt gépjárműben keletkezett kárra kifizetést kizárólag a Tulajdonos, mint Társbiztosított  hozzájárulásával teljesít a Biztosított, lízingbe vevő részére;

• a biztosítási szerződésen a Szerződő/Biztosított ajánlata alapján bejegyzett Tulajdonos, mint Társbiztosított javára záradékot helyez el, és a Társbiztosított  hozzájárulása nélkül azt  
nem törli;

• a biztosítási szerződés megszüntetéséről vagy a biztosítási díj fizetésének elmaradása esetén 90 napon belül értesítést küld a Tulajdonos/Társbiztosított részére. 

A Biztosító nyilatkozik a Szerződő/Biztosított által szolgáltatott adatok alapján, hogy amennyiben a Szerződő ajánlatát követően a biztosítási szerződés érvényesen létrejött vagy 
létrejön:

• vállalja a jelen Nyilatkozatban megfogalmazottakat;

• az ajánlaton és a kötvényen bejegyzi a Tulajdonos/Társbiztosított javára szóló záradékot.

Kelt:  ,  év  hó  nap

 
 Szerződő  Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

NYF-LTB-220301

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Telefonos Ügyfélszolgálat: (+36) 1 477-4800  
Honlap: www.aegon.hu
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