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megküldeni.

Telefon: +36 1 486 3600 • Fax: +36 1 486 3601

Kérjük, ügyeljen
az előírtolvashatóan
határidők betartására!
A biztosításközvetítőnek
átadott igénybejelentő
lapokért
Kérjük,
szíveskedjék
és értelemszerûen
kitölteni és a Biztosító
fenti címére, illetve
faxa számára megküldeni.
E-mail: info@das.hu • Honlap: www.das.hu
Biztosítóügyeljen
nem vállal
felelősséget!
Kérjük,
az elôírt
határidôk betartására! A biztosításközvetítônek átadott igénybejelentô lapokért a Biztosító nem vállal felelôsséget!
A Biztosított Vállalkozás adatai

Kötvényszám*:

Kötelezôen kitöltendô!

a vállalkozás neve*:

a vállalkozás székhelye*:

(irányítószám, helység, közterület, házszám vagy hrsz)

e-mail címe*:

A jogvédelmet igénylô Biztosított Magánszemély adatai1
születési ideje:

név:

állandó lakóhely:
e-mail címe:
a Biztosított Magánszemély jogviszonya a Szerzôdôvel
(Kérjük aláhúzással jelölni!)

1. Kártérítési szolgáltatás

telefonszáma:

telefonszáma:
alkalmazott

A Szolgáltatás alapjául szolgáló biztosítási esemény1

vezetô tisztségviselô

segítô családtag

ideje*:

helye*:

Kivel szemben kívánja érvényesíteni?
név*:

születési ideje:

(vezetéknév, keresztnév, vállalkozás neve)

állandó lakóhelye/székhelye*:

(irányítószám, helység, közterület, házszám vagy hrsz)

a biztosítási eseménnyel érintett Biztosított Ingatlan címe vagy hrsz.-a:

a biztosítási eseménnyel érintett Biztosított Ingóság megnevezése:

A Szolgáltatás alapjául szolgáló biztosítási esemény1

ideje*:

helye*:

2. Szerzôdéses jogvédelem

Kivel szemben kívánja érvényesíteni?
név*:
(vezetéknév, keresztnév, vállalkozás neve)

születési ideje:

állandó lakóhelye/székhelye*:

(irányítószám, helység, közterület, házszám vagy hrsz)

a biztosítási eseménnyel érintett ingóság megnevezése:
a biztosítási eseménnyel érintett ingóságra kötött szerzôdés megnevezése:
a biztosítási eseménnyel érintett biztosítási szerzôdés megnevezése:
a biztosítási eseménnyel érintett biztosító neve és címe:

a biztosítási eseménnyel érintett pénzügyi szolgáltatási szerzôdés megnevezése:
a biztosítási eseménnyel érintett pénzügyi szolgáltató neve, címe:

A Szolgáltatás alapjául szolgáló biztosítási esemény

ideje*:

Kivel szemben kívánja érvényesíteni?

3. Biztosított Ingatlannal
kapcsolatos jogvédelem

név*:

születési ideje:

(vezetéknév, keresztnév, vállalkozás neve)

a biztosítási eseménnyel érintett Biztosított Ingatlan címe*:
(irányítószám, helység, közterület, házszám vagy hrsz)

a biztosítási eseménnyel érintett Biztosított Ingatlanra
vonatkozó szolgáltatási szerzôdés megnevezése:
a biztosítási eseménnyel érintett Biztosított Ingatlanra
vonatkozó szolgáltató megnevezése (név, cím, telefonszám):
a biztosítási eseménnyel érintett Biztosított Ingatlanra
vonatkozó szerzôdés (Használati Szerzôdés) megnevezése:
a biztosítási eseménnyel érintett Biztosított Ingatlanra
kötött szerzôdés másik szerzôdôje (név, cím, telefonszám):
a biztosítási eseménnyel érintett Biztosított Ingatlanra
vonatkozó dologi jogok jogsérelme esetén annak megnevezése:

* kötelezôen kitöltendô
1
Biztosított Magánszemély csak a Kártérítési-, a rá, mint alkalmazottra vonatkozó biztosítási szerzôdési-, Büntetô és Szabálysértési-, Óvadék vagy Biztosíték szolgáltatási igényt jelenthet be
- kötelezôen kitöltendô a Biztosított Magánszemély adataival, ha a Biztosított Magánszemély jelenti be a szolgáltatási igényt
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ideje*:

A Szolgáltatás alapjául szolgáló biztosítási esemény

5-6. Büntetô és Szabálysértési
jogvédelem

4. Munkajogi jogvédelem

megnevezése*:
helye*:

Kivel szemben kívánja érvényesíteni?
születési ideje*:

név*:

(vezetéknév, keresztnév)

állandó lakóhelye*:

(irányítószám, helység, közterület, házszám vagy hrsz)

a Biztosított Vállalkozással létesített
munkaviszony kezdete*:

a soron következô perbeli
cselekmény határideje:

a biztosítási eseménnyel kapcsolatban
megindított peres eljárás kezdete:

a per ügyszáma:

a perben illetékes bíróság megnevezése, címe:

ideje*:

A Szolgáltatás alapjául szolgáló biztosítási esemény
megnevezése*:
helye:
a Biztosított Magánszemély jogviszonya a Szerzôdôvel*
(Kérjük aláhúzással jelölni!)

alkalmazott

vezetô tisztségviselô

segítô családtag

a soron következô eljárási
cselekmény határideje:

a biztosítási eseménnyel kapcsolatban
megindított eljárás kezdete:
az eljárást lefolytató hatóság megnevezése:

Óvadék - Biztosíték esetén
óvadék/ biztosíték megfizetésének határideje*:

óvadék/ biztosíték mértéke:

8-10. vagylagosan igénybe vehetô
szolgáltatások

Egy biztosítási idôszak (egy biztosítási év) alatt egy alkalommal vagylagosan igénybe vehetô szolgáltatások
1. A vállalkozásra vonatkozó közhiteles nyilvántartásokban szereplô adatok változásai2
az eseménnyel érintett a tény vagy adat megnevezése:

a kért szolgáltatás megnevezése:

2. Közremûködés szerzôdés szövegezésében/véleményezésében2
Melyik szolgáltatást kéri?
(Kérjük aláhúzással jelölni!)

szerzôdés megszövegezése

a szerzôdés tárgyának megnevezése:

szerzôdés véleményezése

a szerzôdés tárgyának becsült értéke:

1. Munkajogi közremûködési szolgáltatás2

Kérjük, ismertesse röviden a biztosítási eseményt!*

Kötelezôen kitöltendô!

Szükség esetén folytassa külön lapon a leírást!

Felhívjuk a Biztosított Vállalkozás figyelmét, hogy szolgáltatási igénybejelentéssel egyidejûleg feltétlenül töltse ki az igénybejelentôhöz mellékelt Fedezetvizsgálati
Nyilatkozatot. A Biztosító e bejelentés alapján fedezetvizsgálatot végez, amelynek során jogosult további adatot, dokumentumot kérni a Biztosított Vállalkozástól.
Ha a Biztosított Vállalkozás a Fedezetvizsgálati Nyilatkozatot nem, vagy hiányosan tölti ki, vagy a valóságnak nem megfelelôen tölti ki, vagy az esemény bejelentésével egyidejûleg, illetve az azt követô 8 napon belül nem küldi meg a Biztosító kötvénykiállításra jogosult szervéhez (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), a
Biztosító a szolgáltatásra irányadó Általános Jogvédelmi Feltételek 12. cikkelyében foglaltak szerint jogosult eljárni.

*
2

kötelezôen kitöltendô
egy biztosítási idôszak (egy biztosítási év) alatt egy alkalommal vagylagosan igénybe vehetô
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1.

A jelen bejelentés alapjául szolgáló biztosítási esemény idôpontját megelôzô lezárt üzleti év végén*
az Alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma: ______________ fô, azaz ____________________________________________________________ fô3

2.

A jelen bejelentés alapjául szolgáló biztosítási esemény idôpontját megelôzô lezárt üzleti év végén*
az összes bevétel: ____________________________ Ft, azaz _________________________________________________________________________ Ft3

3.

Kérjük, hogy az alábbi táblázatokban a megfelelô négyzetbe tett X-szel jelölje meg, hogy a táblázatban felsorolt tevékenységek közül a jelen
nyilatkozat kitöltésének idôpontját is magában foglaló biztosítási évben (idôszakban) mely tevékenységeket folytatja4 a Biztosított
Vállalkozás. (Az alábbi tevékenységi lista a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályba Sorolási Rendszere 2008. (a továbbiakban: TEÁOR
'08) alapján készült.

3.1. Jelölje azt, az alább felsorolt ágazatokon belül bármely, a TEÁOR '08-ban megjelölt tevékenységet, amelyet folytat! 5
Ágazat

Megnevezés

01

Mezôgazdaság

05

Szénbányászat

06

Kôolaj-, földgázkitermelés

07

Fémtartalmú érc bányászata

08

Egyéb bányászat

19

Kokszgyártás, kôolaj-feldolgozás

36

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

37

Szennyvíz gyûjtése, -kezelése

38

Hulladékgazdálkodás

39

Szennyezôdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

41

Épületek építése

42

Egyéb építmény építése

51

Légi szállítás

80

Biztonsági, nyomozói tevékenység

84

Közigazgatás, védelem; kötelezô társadalombiztosítás

92

Szerencsejáték, fogadás

3.2. Jelölje azt, az alább felsorolt alágazatokon belül bármely, a TEÁOR '08-ban megjelölt tevékenységet, amelyet folytat!6
Alágazat

*
3
4
5
6

Megnevezés

35.1

Villamosenergia-termelés, -ellátás

35.2

Gázellátás

45.1

Gépjármû-kereskedelem

45.2

Gépjármûjavítás, -karbantartás

49.1

Helyközi vasúti személyszállítás

49.2

Vasúti áruszállítás

49.5

Csôvezetékes szállítás

50.1

Tengeri személyszállítás

50.2

Tengeri áruszállítás

61.1

Vezetékes távközlés

61.3

Mûholdas távközlés

63.1

Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás (kivéve: adatfeldolgozás)

78.2

Munkaerô-kölcsönzés

86.1

Fekvôbeteg-ellátás

Ha a Biztosított Vállalkozásnak még nincs lezárt üzleti éve, akkor ezt a rovatot nem kell kitölteni!
A Biztosított Vállalkozás mérlegadatai alapján betûvel kiírva
A Tevékenység folytatása: a Biztosított Vállalkozás által szóban, írásban vagy ráutaló magatartással kötött szerzôdés alapján, ingyenes vagy ellenérték fejében folytatott tevékenység végzését jelenti.
Akkor kell X-szel bejelölni az adott tevékenységet, ha a Biztosított Vállalkozás a 3. kérdésnél meghatározott idôszakban folytat(ott) olyan tevékenységet, amely a TEÁOR '08 szerint az alábbiakban felsorolt
ágazatba, vagy azokba tartozó alágazatokba vagy szakágazatokba tartozik.
Akkor kell X-szel bejelölni az adott tevékenységet, ha a Biztosított Vállalkozás a 3. kérdésnél meghatározott idôszakban folytat(ott) olyan tevékenységet, amely a TEÁOR '08 szerint az alábbiakban felsorolt
alágazatokba vagy szakágazatokba tartozik.
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3.3. Jelölje azt, az alább felsorolt szakágazatokon belül bármely, a TEÁOR '08-ban megjelölt tevékenységet, amelyet folytat!7
Szakágazat

Megnevezés

20.51

Robbanóanyag gyártása

52.29

Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatásból: áru szállítmányozása

64.91

Pénzügyi lízing

64.92

Egyéb hitelnyújtás

66.29

Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítô tevékenységbôl: biztosítási ügyek, biztosításmatematika

68.10

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

69.10

Jogi tevékenység

69.20

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenységbôl: adótanácsadás, könyvvizsgálat

71.11

Építészmérnöki tevékenység

71.12

Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadásból: mérnöki tevékenység

74.30

Fordítás, tolmácsolás

77.11

Személygépjármû kölcsönzése

77.12

Gépjármûkölcsönzés (3,5 t felett)

77.31

Mezôgazdasági gép kölcsönzése

77.32

Építôipari gép kölcsönzése

77.33

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

77.34

Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

77.35

Légi szállítóeszköz kölcsönzése

77.39

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

82.91

Követelésbehajtás

93.21

Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

96.09

Máshova nem sorolt személyi szolgáltatásból: szexuális szolgáltatás (Szolgáltatások Jegyzéke 9305124 besorolási
számon nyilvántartott szexuális szolgáltatás)

4.

A jelen nyilatkozat kitöltésének biztosítási idôszakára figyelembe vett mérlegadatok szerint a Biztosított Vállalkozás tôkeösszetétele8:

Saját tôke9 mértéke
(millió Ft)

Idegen tôke9 mértéke
(millió Ft)

ebbôl: rövid lejáratú
hitelek összege
(millió Ft)

hosszú lejáratú hitelek
összege (millió Ft)

lízing szerzôdések
összege (millió Ft)

5.

A Biztosított Vállalkozás idegen tôkéje9 (rövid és hosszú lejáratú hitelszerzôdések és lízingszerzôdések összege)
nagyobb, mint a saját tôkéje9?

6.

Csak 1."Kártérítési szolgáltatás" és 5.-6 "Büntetô és Szabálysértési jogvédelem" szolgáltatásra vonatkozó igény elôterjesztése esetén töltendô ki!

IGEN

IGEN

6.1. Rendelkezik-e más jogvédelmi biztosítási szerzôdéssel?
Amennyiben igennel válaszolt, csak abban az esetben töltendôek ki az alábbiak!

NEM

NEM

IGEN
NEM
6.2. Az elsô oldalon megadott kötvényszámú biztosítási szerzôdésen felül fennálló biztosítási szerzôdést
a szerzôdô a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt-vel kötötte?
Amennyiben igennel válaszolt, a biztosítási szerzôdés kötvényszáma:
_____________________________________________________

6.3. Amennyiben a 6.2. pontban foglalt kérdésekre nemmel válaszolt, csak abban az esetben válaszoljon az alábbi kérdésekre:
A másik biztosító neve, ahol jogvédelmi biztosítási szerzôdéssel rendelkezik:

_____________________________________________________

A másik biztosítási szerzôdés kötvényszáma:

_____________________________________________________

A másik biztosítási szerzôdés hatályba lépésének dátuma:

_____________________________________________________

Amennyiben a bejelentett biztosítási eseményre a fent hivatkozott kötvényszámú biztosítási szerzôdésen felül másik jogvédelmi biztosítási
szerzôdés is vonatkozik, a korábban kötött jogvédelmi biztosítási szerzôdés keretében kell megkezdeni a biztosítási szolgáltatás teljesítését.
Alulírott Szerzôdô ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a jogvédelmet igénylô Biztosított Vállalkozásnak és/vagy Biztosított Magánszemélynek a
D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. a jogvédelmi biztosítási szerzôdésem alapján, az abban foglaltaknak megfelelôen szolgáltatást nyújtson.
Kijelentem, hogy a fentiekben általam megadott adatok teljeskörûek és a valóságnak megfelelnek.
Év

Hó

Nap

Kelt: _________________________________,

Nyilatkozó Szerzôdô aláírása
7
8
9

Nyilatkozó Biztosított / Vállalkozás aláírása

Biztosított Magánszemény aláírása
ha rá tekintettel történik a bejelentés

Akkor kell X-szel bejelölni az adott tevékenységet, ha a Biztosított Vállalkozás a 3. kérdésnél meghatározott idôszakban folytat(ott) olyan tevékenységet, amely a TEÁOR '08 szerint az alábbiakban felsorolt
szakágazatokba tartozik.
Csak a 2. és 3. sz. szolgáltatási igény bejelentése esetén, a 2. számú esetén csak akkor, ha a Biztosított Vállalkozás jelent be szolgáltatási igényt.
Saját tôke: saját tôke a Szerzôdô vagyonának azon része amely - a jegyzett, de még be nem fizetett tôkével csökkentett - jegyzett tôkébôl, a tôketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az
értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményébôl tevôdik össze. Idegen tôke: a különös biztosítási feltételek 1. cikkely 4.16. pontja szerint a Biztosított Vállalkozás azon kötelezettségeinek
összessége, amelyek a rövid és hosszú lejáratú hitelszerzôdések és lízingszerzôdések alapján állnak fenn.
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