ADATKÖZLŐ
1. Szerződő:

iJoe.hu Kft.

3300 Eger, Malom utca 12.

2. Biztosított neve:

Lakcím/Székhely*:

* Természetes személy esetén a tartózkodási hely, jogi személy esetén a telephely (székhely) címe.
Születési hely, idő:

Adószám (jogi személy esetén):

Telefonszám:

E-mail cím:

3. Csatlakozási nyilatkozat: Alulírott Biztosított ezúton nyilatkozom, hogy csatlakozom a iJoe.hu Kft., mint szerződő és a Pannónia Általános Biztosító
Zrt., mint Biztosító között létrejött csoportos elektronikus műszerbiztosítási szerződéshez.
Dátum:
_________________________________
Biztosított aláírása
4. Biztosított eszközök

5. Biztosítási vagyontárgy gyártmánya, típusa

6. Készülék egyedi azonosítója (S/N)

7. ÁFÁ-val növelt eladási ár
(biztosítási összeg)

1.
17900

8. Fedezet kezdete:

9. Biztosítási díj:

10. Futamidő:
1 éves határozott tartam
11. Önrészesedés:
Rabláskárok esetén az önrészesedés a kárérték 10 %-a,
de legalább
25.000
Ft /káresemény
Minden más kár esetén
25.000
Ft/káresemény

2 éves határozott tartam

3 éves határozott tartam

□

12. Kockázatviselési hely: A kockázatviselési hely a biztosított adatközlőn
megadott tartózkodási helye, jogi személy esetén telephelye (ennek
hiányában székhelye), Magyarországon belül bárhol, illetve mobil
berendezések esetén Európa földrajzi területe

13. Biztosított kockázatok: All risks elektronikus műszerbiztosítás: a biztosított vagyontárgyak
- előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen történt minden olyan külső hatásra bekövetkezett fizikai károsodás, amely miatt az nem
képes rendeltetésszerű használatra, valamint
- betöréses lopás, rablás, illetőleg feltöréses lopás folytán történt kára (ha ezt a tényt hatósági okirat igazolja – feljelentés!),
mely esemény a vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlását teszi szükségessé, és
amellyel kapcsolatban a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.
Fedezeti kiterjesztés: Sztrájk, zavargás és polgári megmozdulás következtében fellépő károk
14. Alkalmazott szerződési feltételek: A vagyonbiztosítás általános szerződési feltételei (ÁSZF/vagyon/1403) A személyes adatok kezelésére vonatkozó
elvi és gyakorlati tudnivalók különös szerződési feltételei (VV 10069) Az elektronikus műszer biztosítás különös feltételei (EMU1403) A betöréses lopás és
rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat (FUV/03/1403) – jelen szerződés értelmében a betöréses lopás károk térítésének feltétele, hogy a
nyílászárók a minimális mechanikai védelemnek megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva.
Sztrájk, zavargás és polgári megmozdulás következtében fellépő károk fedezete (FUV/15/1403)
15. Alkuszi megbízás: Alulírott Biztosított a mai nappal felhatalmazom a Palladium Consulting Biztosítási Alkusz Kft-t, hogy a Pannónia Általános Biztosító
Zrt. és az iJoe.hu Kft. között létrejött csoportos elektronikus műszerbiztosítási szerződéssel kapcsolatban, ahhoz való csatlakozásom okán, helyettem és
nevemben eljárjon, a felmerülő adminiszratív teendőket intézze és a szükséges dokumentumokat kezelje, kár esetén közreműködjön kárbejelentésem
fogadásában, annak biztosítóhoz való továbbításában, és a kár intézésében. Az alkusz tevékenysége a Biztosított felé költségmentes. Amennyiben a
biztosítás módosítása, vagy felmondása szükséges, úgy Biztosítottként felhatalmazom az alkuszt, hogy ezen esetekben nevemben és helyettem
joghatályosan eljárjon. Titoktartási kötelezettség: (1) Az alkusz az ügyfelek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel,
annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a
biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit) által
meghatározott egyéb cél lehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést az alkusz csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A
hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.
(3) A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli az alkusz tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és
mindazokat, akik ahhoz az alkusszal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítottként tudomásul veszem, hogy a Biztosítóval, a Szerződővel és az alkusszal való kapcsolattartásban elsősorban az elektronikus (e-mail)
kommunikációt használom.
_________________________________
Biztosított aláírása
16. Teendők kár esetén: A Biztosítottnak, ha a készülék károsodását észleli, azonnal, de legkésőbb a károsodás észlelésétől számított 2 munkanapon
belül jelentkeznie kell a szervizében a károsodott készülékkel. A szerviz megállapítja, hogy a károsodás egyúttal biztosítási esemény-e. Ha igen, a
Biztosítottnak a biztosítási eseményt a szervizben való bejelentést követő két munkanapon belül írásban kell az alkusz felé bejelenteni, a szükséges
felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését. A kárbejelentéshez a szervizben kapott kárbejelentő
lapot kell használni. Az alkusz elérhetőségei: Fax: 06 1 275-7902, E-mail: ugyvitel@palladium.hu, Az alkusz neve: Palladium Consulting Biztosítási Alkusz
Kft.
A szerviz az általa biztosítási eseménynek minősített esetekben akkor kezdheti meg a készülék javítását, vagy intézkedhet a kedvezményes készülék
cseréről, ha a biztosító a biztosított bejelentésétől számított 5 munkanapon belül nem kifogásolja a szerviz megállapítását a biztosítási esemény
bekövetkeztével kapcsolatban.
17. Nyilatkozat az ügyfél-tájékoztató és egyéb dokumentumok átvételéről
Alulírott kijelentem, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. alább felsorolt dokumentumait a szerződés megkötése előtt átvettem:
A vagyon- és felelősségbiztosítás ügyfél-tájékoztatója (NL 10001/7)
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók különös szerződési feltételei (VV 10069)
A vagyonbiztosítások általános szerződési feltételei (ÁSZF/vagyon/1403)
Az elektronikus műszerbiztosítás különös feltételei (EMU1403)
A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat (FUV/03/1403)
Sztrájk, zavargás és polgári megmozdulás következtében fellépő károk fedezete (FUV/15/1403)
Tájékoztató a kár bekövetkezése esetén követendő eljárásról és tudnivalókról

_________________________________
Biztosított aláírása

Kárbejelentő lap

18. Fedezetigazolás
Ezúton igazoljuk a biztosítási fedezet a 2. pontban szereplő Biztosított részére, a 4.-7. pontokban feltüntetett eszközökre, a 14. pontban leírt
feltételekkel a 8. pontban feltüntetett naptól a 10. pontban szereplő futamidőre.
_________________________________
Pannónia Általános Biztosító Zrt.
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Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez és átadásához
Név:
Születékori név*:
Születési hely és idő*:
Anyja neve*:
Lakcím/Székhely:
Telefonszám:
Mobilszám:
E-mailcím:
* jogi személy esetén nem kell kitölteni

Tudomásul veszem, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045631) a továbbiakban MKBÁ,
kezeli azon biztosítási titkot képező adataimat, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggnek. Az
adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, illetőleg a biztosítási szerződésből származó követelések
megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Bit) meghatározott más cél lehet. A Pannónia
Általános Biztosító Zrt. személyes és különleges adataimat (beleérve az egészségi állapotommal összefüggő adatokat is) a biztosítási szerződés hatálya, valamint
azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
A Pannónia Általános Biztosító Zrt. köteles törölni minden olyan ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes és különleges
adatot, amelynek kezelése esetén az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek
kezeléséhez nincs törvényi jogalap; a biztosító köteles a tudomására jutott adatokat biztosítási titokként kezelni és e titkot időbeli korlát nélkül megtartani.

Hozzájárulok, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. a kárigény megítéléséhez szükséges további különleges adataimat beszerezze, nyilvántartsa és ezen
célokból felhasználja, illetve a Bit-ben meghatározott jogosultak, a kárelbírálásban résztvevő szakértők, szakértői intézmények részére továbbítsa. Azon
személyek nevét, akik részére az ügyfelek személyes és különleges adatait adatfeldolgozás céljából a A Pannónia Általános Biztosító Zrt. átadja, beleértve a
kiszervezett tevékenységet végzők, viszontbiztosítók, valamint az orvos szakértői véleményt készítő szakorvosok nevét, a Pannónia Általános Biztosító Zrt.
hirdetményben teszi közzé.
____________________________________________
Biztosított aláírása (ha nem azonos a szerződővel)

_________________________________
Szerződő aláírása

Alulírott nyilatkozom, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt.-vel kötött szerződéseim teljesítése során kezelt, biztosítási titkot képező adataim közül a
fentiekben megjelölt személyi adataimat, nem kimondottan a fennálló biztosítási szerződésemmel kapcsolatban a Pannónia Általános Biztosító Zrt.
felhasználhassa arra, hogy számomra szóló biztosítási, pénzügyi termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatók, kedvezményes ajánlatok megküldése
céljából azokkal megkeressen telefon, sms, postai levél, e-mail útján.
□ hozzájárulok,
X nem járulok hozzá

Alulírott nyilatkozom, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt.-vel kötött szerződéseim teljesítése során kezelt, a fentiekben megjelölt személyi adatokat a(z)
- Pannónia Életbiztosító Zrt. (cégjegyzék száma: 01-10-045632)
- MKB Bank Zrt. (cégjegyzék száma: 01-10-040952)
- MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. (cégjegyzék száma: 01-10-043215);
- MKB-Euroleasing Zrt. (cégjegyzék száma: 01-10-042072);
- MKB-Euroleasing Autolízing Zrt. (cégjegyzék száma: 01-10-043384);
- MKB Nyugdíjpénztár (nyilvántartási száma: 11. PK. 61.617/95/2);
- MKB Egészségpénztár (nyilvántartási száma: 9. PK. 60.050/1998/2);
részére abból a célból továbbítsa, hogy e vállalkozások, illetve egyéb jogi személyek a számomra szóló, nem kimondottan a fennálló biztosítási szerződésemmel
kapcsolatos tájékoztatók, kedvezményes ajánlatok megküldése céljából telefon, sms, postai levél, e-mail útján megkeressenek;
□ hozzájárulok,
X nem járulok hozzá

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jog tekintetében panasszal lehet élni a Pannónia Általános Biztosító Zrt-nél, a honlapon közzétett panaszkezelési eljárási
rend szerint, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetőleg
bírósághoz lehet fordulni.
________________________________
Biztosított aláírása (ha nem azonos a szerződővel)

_______________________________
Szerződő aláírása

A jelen nyilatkozatba foglalt hozzájárulásomat jogosult vagyok bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonni írásban, a H-1821 Budapest címre küldött
levélben, a (361) 886-6900 számon, vagy az info@pannoniabiztosito.hu email címre küldött elektronikus üzenetben.
_________________________________
_______________________________
Biztosított aláírása (ha nem azonos a szerződővel)
Szerződő aláírása

Kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt adatok kezeléséhez való hozzájárulást önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában adtam.
E hozzájárulás nem feltétele annak, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. a nyújtott szolgáltatások körében szerződést kössön. A hozzájárulás megtagadása
semmilyen módon nem érinti az Ügyfél és a Pannónia Általános Biztosító Zrt. közötti szerződéses kapcsolatot.
Jelen nyilatkozat általam a Pannónia Általános Biztosító Zrt. részére esetlegesen korábban tett, adatátadásra vonatkozó nyilatkozatom helyébe lép, függetlenül
attól, hogy azt önálló nyilatkozatba foglalva vagy szerződésbe foglalva tettem.
Kelt:
__________________________________
Biztosított aláírása (ha nem azonos a szerződővel)

_____________________________
Szerződő aláírása
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