
Kolkulólt útlemondósi biztosítósi szobólyzot
érvényes: 20l3. l0, 0l ,-től

Biáosíló odotoi:
E}izlqsíó: aBE f}§Jronce (Europe) Limited Mogyoro§Zógi Fóldelepe (l]43 Budopesf, stefónio ű 5t,
999t9q4elszórm1 FöVólo§i Bírósog. mint Cegbírrésóg cg, o1-17{oo5]4; lebíorrszómo: (oó -])
4óo-1400, b\€lezési cílírE| l l 43 Budopest, siefmio ü 5l ,)

A@ító: A aBE hs]ronce (Europe) timited N/ogvoror§zogi Fljktelepé€k o oBE lNronc€ (Europe) Limi-
ted (gékhetyig: Fschuró slreet 30, London Ec3M3 BD Egyesüli Kjrcú]6ó9, nyrlvmicó cégür@-nre:
cornponie§ |-|ous, cégiqlzékvórrc: 0]7ó]5ól, íryekeni§egi ergeoevt iioao holoaóg: Fimnciot
sgvice§Aulhffly, 25IHE NoRTH cotoNMDE oAMJ.{íW]+RF LoNooN rta sls;,
A QBE lmucnce (Europe) umiied Mogwoeogj Fioklelepe jogképs, cq]nor'e olofi olcpíló]o o aBE

lnsuronce {Europe) Limiied jovóro 9erezheí jogokot és o oBE lnsurome (Europé) Limiied teltrre Vóllolhot
kötelaei,l§egekel

l. Mo6ítolt
B]zlos'úoti @.o teffiégete§ gernéV, ok cu uiüo§i irodo ótiol gevezett Uiozó§ro (min, l 5 íó cspod eselen]
]ebntl@j( s o jebnlkezésrelegvl:őben o rá}ételidiibo bép'líeli uflemondosibizicsíicidlol kiízeli(vogú
okjnek o jwóro knzetik),
2,nezffi
sz€ffi, cz o jogiVogvteírnégetesvffiéV, okjoZ Ljldóslo löiénó jelentkezákorüelőleg€lvogyoleues
láaébi di:f s ezel egN/idejúleg o ráaételj díbo beepíHt űffimdosi biáosílo§ díoi oenzet 

-
3. Kedvezmén}€zelt
l(ed€mér}/ezellr€k minóüínek ozoi( o ger€V/eK oMet o szezfuó o Blzto§íioti íío§be|ihozóimjósovol
rwjebl, es o szoM\zot geíint ebben o min@ben o 7, ponlbon fogloliok szeint o Biáosfro volgólloió
flro jogo§ult/ok.

4. A bizloGfros idóbéli es lerületi holólyo
AbiztotÉtos cz utoóco voó]elenlkezési, il|efue oz előleg és űernondósibjztosfrsidí egyidejű megnzeé€t
köVető nop 0 óokoí kaffiiks ü UtozG megkezdséig,
- Vmottolöriáőú@oseétá mogryomógi indulGnóloVorroipeíonjóroVoóíellá)éslg,
- küfoldről induó egyé1 vogy csoporio§ lós rrloos epten o biáosíls kockozolo mjnde+mlipn o

moglor holóí óüáJé§eQ toí,
- o mgycr repúlőénől ill, o mogvor hojóóllornósró toíiénő indulos esel€n o iegv(aelá (check-in) bef+

]eze§e§,
- eg!,€blómsűe€láoc§o@ílpIogrtrnbonmeghirdetelimogyoroeógiindulcihevérelülá]őák+

zelg,
- ozegyenivmétygépkcivoliödárőulcEosreíá o mogprwóghoióíóíepáéJgbd,
5. Bizlosío§ éseíneny
Mosítosieseményo Biztc§Ílott uiozosképtelensege. Abizio6írcsierényokkoíkóVelkelkbe, ho o Biáosíloit
- o góótÉoibon meghotórozott - rriozóskeptelgTege mioli o lefog|of s léeben Vogy tels osgegben
befzetefi utcuGl megkezdeni rem fudio,
ó. A E}izia§ítofi dozclsképtelén:
o} AZ úczckeplden§ÁJ jdőporrüoi e ui@osképtelenég kloponljo minden *lben ü e§erényíe, be

ieg§€re okol odó kerulmérry kezdőnopjo,
Az ffiérry bekö€lkezáét koretően o bizio.íloti köleles oz úljó e Ut@o§i irodórnl 2 nopon belül
lgrcndoni és ezl kóVetően o be]elenlésl o b]rosíó íeé rwtenni,

b) i,ooBizlosfioflKiotrnggo,VogyglemkeVogvöc*beíogodofi,mostohoárereligyerr€ke,§züóje,
nog^^Zúlő]e, h@stórscl hdoslúm szülóe, lslváe Vogy o \€le ozor§ lokcírmre betelentett tíetlom
elhoólozil(

c) ho o Biztosíloti miő mo90, hdostcflw, glemeke. gülér'e, oíölóefogodoti, mostol§ és nevelt gyem+,
ke, hoz$fom §Züóe ill, o re]e ozono§ lokcímen bejelentelt é|elió§o rrq€ny megbeíegedáe, \a]gv
bole€te mioli o Biziosílotl oZ utozósJ megkezdeni nem fudjo, (íeliéVe, |.0 gekü okoke utozógo üént
jelenlkezákoí r€g rem óllotiok ísn), (gülwel, nogrytzuó€l €\iű tJt@ó kiskd:l g\§rnek e§elá o
güő, nogwüó Lrtüós*épíelenrege o kskoruro minden *íben kiieíjgl)

d) ho o BiztG'íolt VogV o Vele egyuil ulozó o ó/o, és o ó,4c, pontokbon felsoofi hozódiozójo
(konik]s bet€§égá€kokutóllopolío§Zobbod'ffi miotto Bizlosílot oz LJtoZóst megkezdeniírffi iudjo,
s eá o térM oíVosi \€lemerry oloítrnoszlo,

e) hooZut]z&geuffesrrwköteseoBiztosítotlol€[itjtli§sze§enkétggr€Vrészáe(negól|opílholoon
es oomíltrolóon) 1üiá!, es o mck 9er€ly is rende|kezik o Bmc;ító ávérps ullmmdc bizio§ítosi
geződéérel. o mósik szernély előmények relkül bekoveígő betegpege, bd*le i[, holdo e§eien b
]ogosull o Bizlcíloít ullór€k lsrcndó§ro,

0 hooBiáosítoltlokósobonbetgésesbpóstköVetnekei,Vogyolokó§lűZ,Vilómcsopos,robbonő,ó/ía
Vihoí, fe]hőVokodos, hor|Wrncs, |á]W'es, íölclcswomlos, földíens€s, kő á íöldornlc§, égijómű á
m(hold laJrronóso kóráte á o Bizic6íloítoflironi]eienláe oz LJldG időponioboníelléllsúlindokdl,

A felsdoro*on kíVijl o Biztc§íó r,os j€cír€n teítesi m rrpjt!
Az úllemmdó§ biztrcsílm berqJreg s bole§eltekjnteében nffi iajed ki|

- ho o bktc§ílffii ffiáy o kock@oh/bels kadete előtibekö\€lkezef senényWgVfennóiló őlopot
kö€tkffiénve

- hocuűlernorrdosónoki(űpon!őoíVcidokuríÉntocól.mtornoYiooó,illeil€utólogosoíVoírdoku-
mlocólunoMpolo

- p§zichiohioisp§zlrhárrwbel€edáeke,
korelikoiseté9etre,

- ffi ilígós§€iidegűWo{í kiviz€óó$o kezeéyeá műlélíe,
- kónikusr€gbelegedáre
- olkol-rolo§ (0,8 ezeéles \€íolkolDl vint íebni) VogV kóbílógm beíovosdl§og mioti WgN/ eíe

Vi§o\€zeltÉó okolóól ctjksege§sé Vólt kóhüi elkltósro
- vexjo|is űon leíJedő bel€g§egeke,
- íghe§egE és onmk ko/eí@zlében fellepő kmp|ikóciokío,
- üúlternondó§biztc6ílc§ágr]€§eghotótyoLnónkiollítotl,deozoámegeldóijole6Vi§otjtoóoí6i

€ozoklsoko WgV leleteke
- oztliernondóíbizto§ílosliskjnlelebenccrgryrlkos§ogwglymnokid§bleoBiáo6ítotltekintelébenrem

biáo6itosiffir€rry,
7, A kórÉíítési ö6§zeg: A Bizlo§íió oz ut@c megkezése eóai 35 mpon belüi {€ryenigdlósfoglolos eset+
ben 45 nopon belÜli) lemondos €tá (kock@ofi eserény bekci€lkezé€kd} o Eizlo§íloti régé€ kóítgílgj
mvegkeni , oz tnésael csoKentelt lernondosi öi§égét teíli nreg, íelfére.rlogv o Bizto§ítoil e' d ósz€et
o lernondG.nopiilg @ Lnüosi iíodónok megflzelle, Ezi oz c,sszegel oz uiceosi irodo €edp - melékeÁ€ o
l 1 , @nlbon ffilített bizoí}/lolokot - e Uflernordcj kóbe]elenó n}orntonón/on.
A lerrrorrdói kÖiseg| oz Lnozo§ irodo dtol íebzórrroil , oz utozósi szezftésből e€ó, o lernondosig íelrnetrlli
len/eses s k zonvotokkorlg€zor- köl@e, r€tynekmoirdis nog!§ógo o É§a/ételidí ] m%{ bf€t.
35 nopon nJil góósfogk os e§ a5 mpon |ull lerrcndos esds feivómolt ko|t§egeke @ űlemndGi biz-
ícík§i dij nffi nYújlfedáeH kirere, ho a Ut@ó§ irodo (tJtdó§Mó e úüosiWőd&ben o 35
mpon, szo]ósfoglolG e§etén 45 mpon tljli lernmdos retáe o j€Eobóllnok (28ll2oo8 El,28,) Kom,
lerrd,), r€gúddó rále{ú bmolpéM kölött kj,

A bónolpéro kjköésáe legfelpbb cu tricuc megl€zde€t rwelóó óo, rcplg kgür€t soí,
Abonolpáu kjköir€ó bgr,ogosobbertéke: ozt ozosicsr€g óíomkmjmum o lo%{,
8. önrég
AZ Ulo§ óltol fizelgldó mrdrz - c rrlbrrrondci bizosilúi díon íelül- o lernondsi köireg 2oplo€, A fiZetendó
még o kogrdezéskor kerul lrymoso.
9. A Bizic6íiot áiró oz ó, ponlbon rásdetezeti Uiozckeptebnégi indokok obpión irlenó - lemondósk
*lén @ ulozó§ iíodo minden e§elben kötele§ k]óllíloni oz úíernondGi kóíbejelentó nyornlohóM,
l0. A BIzlosító o Biáosíloit - WgV onnok holfu ffitá cz orokó - ráVáe fizeíscki kóriáílésÍ o kóíren-
deze§hez vükreqe§ e§9es dokumfum megK]ldáset kóVelően 15 munkonopon belül táli meg, íoíint
'fzetoevköZben.

Arnennyiberr o szeEődő nffi ümos o BiáGíloltol, úgN/ o Bdcíló o kéít o szmődő réváe táfi meg,
A kórok endezáre o Biztosító KöZponti Kóísdeze§i lídjóbon tdénik (l l43 8udcpe6í, slefónio ű 5] t+
leíon| 4ó0-150o),
Jelen bizio§to§ wőds olopjón ie]jasíHi kjfizetéseke o mindenkoí holóiyo§ szernély jovedelffiodóíól
góó 1óérry (] 995, éV cxil, róény) €ndelkezé€i o irorryodóok,
l l ,Kóíendezéssel kopcsobls tdnivolók

Bizmyíló§ KotelezeliÉg
A biziosjlo§ sztróde§ teljesíléét igéM' íélnek(vffiffi, bizi6ílo1t, engecknérryes, ked/ezrHvezeti) kell
igozolnio, hogy o biziosfró szolgóliolósonok o gmőc]ábgr vokrnint ]ogszacói7oon eőrt íélielelei fen'noll-
nok ide eíi\€ kjlönosen mogónok o bizio{iosi esemáry belcvetrezéérek s o onrnk eedmer\pkerrl
eiszenredeÍt kG(ok) méílekérek o bizüMló§ot, Ezel §zernbgr o bizlosító volgóli]tosi kölelezellsegá kizóó
len\ék s körujmer\€k fanólósoi - í9y kulönöw Volcrí€V rr€ntesllési ok \&V klzúos fennó||Ód, wgy o
telie§ls €D€b okodóh/ot - o biztosítórrok kell ig@olnio,
Benwitondó okirqlok

Abiziosíto§ szeződá tel.iaíésel igáló fél{veródő, biztodloti, er€te(tnén}§, kecr\€znráryezerl)o bizto§Íio
Vo€Óltolosi kötelezetlsegffiek dbíólósho szüks€ge§ otoOOi otroorot, oororr€ríh]mokoiés igezolóskot
kötele§, qzok rmdelkezérele ólklsot kó€ió 8 rc@n belü, o rráo6ílo lerddkaééíe bocstmi:
Karzeti qvosi kezeókorion mosoloi, rendeón,léZeii szokoNci WgV kóíh@i gokon€§i ffibulór§ l@, WgN/
kóhól zGójelerríes móokíto, mev icrldroo o dlognóz§ só kqeés§el kopcsolotros odoiokot, orv&i
noplóvómol, Jogeró olök]esibizonyíhóny, holoíli ml(]könwi kjvonot, holotlibizonyfuóny, hogrqtekóodo
V€Ee§, rokonsogi fokot lgczoó dokJmentum, Hdől§€i, lűZolióogi vogv biáosíiő €eoiós, Óéo nvou
106 okrrnny, AZ Liozosi irodo Ótiol kilö,fiött és bizorryjotokkol dóómqgiott (eíedeli befizete{i penzió,ijztrMot,
e€deliszómlo, n\^]gilo lsncndo§ keflÉEkőlgóló vómb, o Vi§ofuetést ig@oó pááórbizorMqf, b;kj
ófunoós bizorrylotc/bonl§zómlokircnol odoltsoro)Kóbeielsíő ryornióóny,ieuétetiiegy, pen*ezesltcp,
LJt@ó§ vffiő}cés melléklete / ólioónG 9ffiódá, Lí@ó§ oiónlol, utozosi felétel
A kóbeidfió nyomif,vóny mellé r€ilekelni keil oz Lj'ieo§i lrcdo órol olkolrírozoü - s oz tjtos ófol olóít
- UtozGi feíételel€t (tiüGi Vezőcésl)Wlomint o kóbeielenlő nyornlofvórM|ok todolrnoznio keil ü t]tozos'
kodo óliol reíegffi kolkulóii Líosbiztosíto§ ó§szegét is,

Ho o,bizto§íó golgóliolústrlok o vwődáLren vo|omint pgvobólvcon eóiit feltelelei közül bórr€lylhek o
ímnó]Ioso wgytivtozóso o konkét kóügyben ovon okirol. doi0rí€nfum Vogy lgtcudos berT\ójlósol igény-
li, rely rem szrepel o íenli íebdolo§bon, qó s o szülGéges bzorryítékok ber\^]ité§o emórooóúnor
körelkezr€nleiő o dzic,síó rnbéldolonu] lóá(cztoljo e üg\4ebt.
Hoq biztosíló§ e§eríérvbekNelkezáéveli§vefug§€§ben brlntelóe|oos, vogyvobólysále§ eljüőindult,
oz l\€n e|lÓnsii€€{ÓFn IeZÓÓ hotóIozolol o biztosíl(rsi szelzfles lelesnOset igáMő ra igtrődő, biztosítolt,
engedmá)yes, kedveménlezeti) okkor is kótels o biztocíióok ber\^]itoni, no ioót<ozcerr sor kerult o biztc§í-
lGi szolgórotG telp§íleé€. Az ih/en hotüozolok íendelkezesíe óllosmok him)o o tüb6fró golgdiolcsonok
eredék*se vótósot rrem ánli.
A Biztosílott köte]e§ o Bizic6ítwol o biztosíto§ eserénnlel kopcsloios minden tffyi lózöni e§ o Bizioúmok o
jogolop tiglüó§ohoz vülcéges iníoír§ciokot megodni,
A Bulo§iió o jelen bizio6íltJsi szmődésbő] eíedó kölelezetlségéVel o§§zen€€é$en, o kóící|ó e§efi€í-\y'
megeloző óllo@tVi§oóllítósohoz WgVo beköVelkaef kór körelkerrrenyeirekmeggünlelésáez Mjé
gs, óltolórDs íoígolmiodékötels volgo|totc ellenáleke {on!Og-, iovíto§, jllelre heúeorík§i kdtég) Ulóne óliolóm íoígolmi odó ö§egá€k r€gfe]eő osveg meglgíl#íe csok olym szüdo dcpjói'\/cecl
kötelezetlseget, illeil€ láíli meg @l cu oro jogosufinok (Biztosífolt/ vffiőó }, or€i/en fe|ttJntelik @ ororno§
fdgolmi odó o§9egá VogV omet}óői cu óliolonc fügolmi odó ösz€e klvGníholó,
A Biásíló üdgóltolósnok Esedékassfu e
A,biztosító golgÓltotoso, o szol§|oltoisi köte|ezetlseg€nek elbííffihoz sa]kég€s Utobo irolnok o bütc6íó
kórrendezést lefoMoló szreZei egry64Éhez voó bérkezééí kólleó 20, nop elleltével wlik esede{<ese.
'l 

2. AZ Ltos köíeJs oz Ut@óskepte]enseg beköVelkeáét körető ket mmkmopon bdül oz úflsnondÓ§ szón-
dekol i,o$on oZ LJtüsi irodónol be]ebnleni. Arnsnyiben oz t]t@óskfrelensegeí kéreioen o beiebr|l,s
o megodolt hotóidőn belü rm loílájk meg ugvq biáo§ió o megbetegedá kezdeli időporrüó lekjnli
uflffiondosi időporrhok vogy - omenrryiben jelen bjáo§ítGii€viszorry szmponttffil - ezóltol liirveges
koír..ihények kideí|heielbnné VónoK WV o bizto§íó rnenleajl o kcí rrwtgílsér€k kötelezettég€ oÓ. 

-
l3. A Blztosító íenníorio o j(€ol hogy ezen biros'úos díő q befoM cfpK s o kifizetgti rórraíráek oróffi
fgvelembe Vrye kozó megegyezérel ródcílhot}o,
l4. Ili]ktoílósi kötel€zefl§eg é§ o s€mélys odobk kezeé,Éíe vonofl@ó nJdnivolók
Bizicíto§ liick minden otyon - óllGníitolarok rErn minfiő , o biztcíló, o biáosilosközuelítő, o büto6íl-ci
VoKmÓc§dó rendelkez6é€ Ólló odot, orr€Vo bizto§íló, o biztcfrósközrelííó, o biztosfrosiszoldonócsodó
€ryes Wyíeleirek{ideefi€ o kóro§Jfioi is}vsréVikönjh€n}eire. Vogry,onilÉlyzetge, i[et\€ gczdollodóóo
Vo§ly o biziosílóVol kötóli veződásd€ \onolkozik,
Az ugyfél egészsegi óllopotovol osvefuggó odotrckot o bizloaító o Bit, l55. § (l ) bekezdsében r€ghotoG
zott célokból, @ €észs(bwM s o hozójuk kopcskdó §ZaTá]€s odol,]k l€zeláéíó 9óó l997, evi }f,Vll,
töveny rendelkezé§ei vgint, kjzólólog cE éíinHl írGbeli hozóóruósó/d l€zelheli,
A bizicsíÓ, o biztosítGkönelÍtő es o bizir:síla§ voKonócsó ügMeleinek ozon üzleli lilkoil jogost]li kgeini,
omeveko bizto§ílcigerzőcéssel, lé@ilé\€l, rMlvJníoíió9o/ol, o szolgórolosmlo§szeíjggrek AZ odqlke
Zels cé]iJ csoko bztos'ltosiszeEffi megkötáél€z, módosilósoiloz, óhrnórí\óoni3dó&hd, o bizto§íosj
vmődéslcőlszórcó kö\€telé€k regfrééél.€Z gükége§, VogVe etöNglyonolmeghoidüoltegN/eb
cá lehel,
Afentibekezdésben rrwMóraottcéló eltáó cébóivegzellodolkezelésto §ztosító, o bizto§ílt§köa€,líó
és o biziosílmiszoldonóc§odo csok oz ugvfá előueie§ hozzóiórur§ovoiVegebet. ArDzójórulos megriogo-
dósmiotiaWN/eletremáhei hólíóVsmnokrr€godóso e§elén ézáerÉrn rvjjlhqó.előrry,-
A bizlosilőj litok lekjnleíében, ióbeli koíbtozo§ nelkül - ho íií\€ny rioskent r€m rende{kezik _ lill3ldoító-
§ kÖtelezetlseg íefie]i o biziosíÓ, o i.lgtgeíff bizicsítóskörelíó, o biztc6ílosi szoktonócsodó fukidorDsoii,
Vezelőt, olkolmüolloit á minckuokoi, okk cfrhoz o blzlosíiryol kopcsdotos taéterrytegük soron bomityen
módon hozóiublíok,
Bizh§Ílosj liiokcsok okkd odholó ki horrndk ven€lyrÉ[ ho
o) o bizlosfró, o biziodúsköüVelíó és o biáosílosi szoktoilocsoó úgjyíele vogy onnok tönén\€§ kéF^4slői?

o klvolgóltolholó blzio§ftosj liiokküi poníoscn r€gielólve, ene \onolkozóqn íó§bon fe]rífflé§l od,
b) e ttwáry oloFión o titoktortsi kötelezettség r€m oil íenn,
A bizto§ílcx;ifiok megtortósnok köíelezefl§ege nffi óll fsn:
o) o felodofloében e]jóró FelwN/€lelíel,
b) oíoiyomolbonláóbl]nteíőe|,oíoskgetéberreljóón\rorrczóhoto§oggolsWyeeéggel,io,/óbbó@

ó]loluk kjrodeli vokátőrel
c) bJnlelőugyben, polgóíi üg\.bs, Vdmint csodeljóG, illefue o felszórok§ieljoros i]giéba eljóó bírró

§ogg0l, o bíósb óltol ki€ndeltvoérlőVe], trcvóbbo o rregreh{lositb\óen elFíóonól!5 oii.cogi\€gre
hoÉVol,

d) o hogwtekj WÉen eióókózjegyzőVel, tc^óbbóüofiolo ki€ndeltvokglőrel
e) o Bit l57, § (2) bekezcbben fogiolt e§etelöen ü odóhotósg§ol,
n oíelodoflóíébene!üoffietbiztoruógigolgólotto|,
9) o biztrrsílóvol. o biáGílosközvelíórel, o voldonócsodóVd, o hümodik oívógbeli bDlcxió, íijgaels

bizlosÍGkez\elÍtő Wgy goKcnócsodó rogN/rcrcíszógi kepviseleiéVe{, ezek ffikepvb€let|szervezetei
Vel. illetve o t zio§lósi, bzto§itoskörelílti, gcrdonocsdóitg€ken]6€gelk@csololoo\€|§eríyféügyeleli
felodotkövében efcró Gedosgi VerseMivotoilol,

h) o felodotköleben eljoó gDonrrpíc§oggol,
i) oz egÉvégúglyTó Vóó l997, ál cLlV töeény l 08, § (2} beledeében íogloli egég€g(€vi holomq-

9d,j) o külön lüg\óen meghoiúozolt íetieHek rwéie e€ten o lif,i(osszdaókíi e§Zkozok olkolmcEóscío,
lilkos infomocó gN/űJtéére íelhotolm@oíi sz€íu€l,

kJ o VivoníciztosítÓVol, \4]lominí kóZó krckozofuóllok§ (egNruihülo§fros)*lár o kockózolvóllo]ó bzktrítok-
kol,

l) @eil5íreqósgobótozoltodohowbbílósl(soíönoiodotiodqlokiekffiébenokönérrynyivóntoí-
tósl reZeó Hvoiollol.

m) ü ollomony Ólruhozos rc€fun oiodogo keíüló biáo§ílosi §zeuóbá dloíncny íeijntetá]en oz ó€\io
bjztosítóvol,

n) o komdaásr]ez es o megíláítsi oárv eí\€nyesfisérH szükeges odotok lekjntelében, ío/óbbó aek
egvrnoskozi ótodcóWl kopcslolbcn o Kóriolonílosi szómbt, illel€ o Kórlokníkrj Alcpol kezeó 9g\e
Zette], o NffiEeli irodÓVol, o bvelezőVel, @ lnfqrnócio§ Kö4ontiol, o Kóítokníicri szervérettel. kryrerrd+
Ze§imegb,izoltol s o ókepüs€lórel, illeíVe o kookozóVol. mtrrrl/iben oz orrelde]kezeiirgór'défue o
köZUfi közlekedsiboleseíryelk@csdoto§ kóHdezé§ kőelrelelii€lzőkoq^éír5lo bdófuen ántett
mósik jómú jcNílGi odqloirroz kíVon hozőémi,

o) o kiszwezelt íwékenyseg vejzáetez 9úké9€§ odolok tekjnffiben o kjgwezell 1ryeler\éget
\€gzőVel,

&
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p) lioidelepeselében-hoomgryOri€vobóiyokóttoltómosztotikweldményekelkelégíóodolkezels
íelietelei minden eg\ies odolro nére teüsülnek volomint o homodik oíszógbeii bizlGíló vékhehr'e v+
ini olkrn Endelkezik o mogyoí j€§oMhr'ok óroí lómoyiotl követelménÁet kjelegíó odotvedelmi
jog§Zobóltyol o hoímdiko§zógbelibiáosítóVol, bizlo§ítőkoreiílőVel, voKonócsdóWl,

q) o íelodokerében eljóó dop\€ó jogok bütofrVol, Volomint Fémügyi]€pk bizlGeol,
0 oíe|odolktrbeneliló NeruetiAdohécje]mis lníomócióvoboorg lotmaggot,
s) o bon$-molus rendgg, @ obbo Voló besgoós, illetve o kóreselek igüoló§onok révjets gobóh,/oiól

VÓÓ rendeleíben rwhoiórozoít kórlörtéreli odolro és bonusmolus besorotóso nére o rendetetoen
gobólyozoti eselekben o bizto§ílóVol

Vemben, ho oz o)-j), n), r] á o porrlbon rí€gjeöi §Zev Vogy gffiéV í,ó$eli megkercsé§sel foídul hozó,
omelyloriolmozo o ttgtyfé|naéivcryo bíztr:sffr:siszeződ'e6 megidöé€t, o kerlodotokíoílújó, ü,odoi-
keíes céljó á jogo]ogct, @o1, hogy o k), l}, m), p) á q} ponlbon megjelö veru Vogy VernéV kizóídog
o kert odolok fdtoiot, cü odolkéé €lió es jogologó kotels megieöÁi, A rel s o jogolop igozdosómi
minő6ül oZ odot megismeésere jogK)6íó j€vobóly rendelkgá megieldé§e is,

ABit, l57, § (1)b€kezdese)pmlo olopjóno bizto§ítsifilokmegtortostrnkkotelezellsége obbon deselben
neín óll fsn, ho odoi]gÉen, ü oóholósog felhíyósoro o biáosítól löry'slóen meghotórozott kdben
rMloflozoltételi kotelezells€, illefue ho Lrzlo§itosi Vffiődáből eíedő odókötelezel@ oló eó killzeéyől
töngrcen r€ghoiorozoti odolszolgóliqIosi kötelqetlseg teít€li,
A bizlo§'lío, o biztosíl$köae,líó 6 o biztc6ílsi vokionóG§dó o Bii, l57, § {l)és (5) bekezderelóen, o Bil,
] 5ó, §-bon, o Bit, l 58, §-bon és o Bit, 159, §-bon meghoiórozott *ldóen es vervezetek íeé @ ügN/felek
vméh/s odotoit lovóbbílhot]o,
A bEtosítosi litoldoici kótelezeíbq] @ eüóíc kgetén kiwl a (1] bekezdesben meghoiórozoll szeíVek olkol-
mozoíto|ro b kilgjgJ,
A biztosíó, o blzios'líosköryelíő es o biácílmi szoldonócsodó o nyorcZó hoi,5sog, Vo|omint o polgói nem-
zefljámsoglszolgólolrégéreokkdis köteles holodéktolonulto]ékoziotó9 odni, ho odoimeülíeloro, hogy
o b{zio§'ilosiL§ylel
oj kobílóge-kgeskecblffi md
b) te[dinussol
c) illególisíegN^€íkeíeskedelemmel,VoEy
d] o permosos búneleknen\éVe
Von o§efuggesben,
A bizio§ílcj litok r€giorlcónok köteéZettsege rem óll íenn obbon oZ e§elben, ho o mogryOí bŰnüldözőgfl, illeóleg oZ ovógo§ Rfidórjők@iÉny§óg - o pérom§s r€geőzééíől e§ r€gokodolyozó§oról
vóó 2003. éVi x/, tiwényben rwhobíozott felodolkóéb$ eljóNo, VogV nerrelkozj kötelezeftq]Vóllolc
olopim küroldibúnüddőszev, illetőleg küro|diPémU§M lníomócios Eg[,6eg írosbelir€gkereéseíe|jsíláF
céli5ból-ítosbon kábiáosflosiliioknokminőső odotc,to bizioí;íóót, ommrvoen o megkeBátoltdmd-
zo o lolíöldi odolxáó óltol olóflnftoktortci zórodékot,
A biztc6íó, o biztos'ltóskóilelíiő és o bizlo§ílosi VoKonócsodó o nlomozó holó@, o ffielbizton@ivol-
góloi es c Wryesaeg íiósbeli megkerséére okkor is kóleles holodéKolonul tóÉkoáotost odni, ho odol
metr]l fel oro. hogy o biziosiici ügvlet
o) o 20] 3, júnis 3G8 hoiót}bon Voli 1978, éVi J\l tóren\óen íogloltok szeint kóbító9sd Vi§oéé§§el,új

pszichooklíy onloggqlvisgoéés|,1erocseleknénM, robbonóonyoógol Vogy robbonlógeíe] Visszo-
éléssel. lőfegyrcnel vogy |ővsel Visszoélá€l, peromosósol, bűruo,6l@ben vogy btinvevezetben
elkóreleÍl bűncselekrnániel,

b) o Blk gednti kóblógetskgeskedelffirel, kóbítóger birloklófrVol, kóG szen€délweltá€lVogN/ kóbíló
9g ké9itésének el6egíréével, új pvjchooklír' onyog€lol Vi§oélé§sel, terofcslekrnán/el, ísorc€ek-
máy íelelenlésérek elmulosztosóVol,

ltrdins f nor§írozó9ÓVoi, íob,bmóorl/og€olVogN/ lobbontóVerelMsszoélé$el, óíegwtrd Wgy ló9eírel
viszoélesel, pemn:mssol,bjngöVelsegben VogV bűngevqelben elköVeteti bűncébknénn\iel Von osz-
yefi.b§áben,
A bizcílGilitok megtortóónok kótdezelh4]e nffi óll ísn obbon ü e§elben, ho
o) o mogloí bjnÜldöZŐ szery - nffieíközj kötelezelisegMóllolos olopjón kjröIdi bűnüldöZö s?ev ídsb€li

megke€séének te|je§lése cél)olcól - írró{con ká bizicsílci liiokrok min6ülő odolt]l o biztosíóól,
b) o perlzügyr infoírrrocios €y§eg|€nt műkodő holóaóg o pénzrnosG és o teroíi2rnus fnonvírozóm

megeőzéseól es regokodólyozcórol sZóó long\i]en meghoiórozoti felodolkóében e|jórc VogN/
k]röldi penzugvr infmócios eg!6é9 írrósbeli rEgkeíeséérek telesíé€ reljóbol írósbon ká biztositosi
fiol0ok minő§jó odototo biziGíióól,

A bizlcíó, o biztositoskörelíő á o brc'licigoldonócsodó o rl/orírozó holósog o,,holoszlholoion inlá-
kedé§" je]zésse{ elótolt, Kjlön jogvobó\bon előii.t ügry€vijóVóhogvosi nék]löző regkeIesé9ére is köíels
tóékoziolni a óttolo kezef, oZ odott üg€MeI e§szefrjiggő, bizto,sitosi liioknok minősüő odoiokól,
A biztcsítosi fiok megloíiósonok könebzeilsége nm óll fmn obbon @ Nlben, ho o bizlosjó,
bztositóskórelítő á o b]ztosílósi goktonócrdó oZ Euíópoi Lhió órol eIíenc'elt páuugN/ á vogyoni korloi:zó
intézkedésekvégrehoilósó vólólöruqfien reghoiórozofi€denldkótelezetlségérekl& ebgel,
Nem jelenli o biztos'lio§i fiok és e ületi titok érdmét o íeiugryeleli ellenőrzsi eijórc wón oZ ó§Zevcnl
olopu íelugD,elet eseíétJen o csoporlvrz€óloliielenésnek o pémügvr csopoít irúryíó tog]o részáe loiáő
óodón,
Nem jelsli o bizbsílosiJiiok éIelríét o biáGító óltol o hornodik oíszógbeli bizto§íóhoz Vogy homodik q-
vógbeli odofieldolgozó ve^€Zethez (homodik oEógbdi odoikezelő)íortáő odottovóbbílos obbon @
eselbn]
o) ho o bizlcíló úgyrele (odololony) ohhoz írGbon hozójóruli, Vog|y
b) ho @ odoiolony hozójóruósonok hiórryóbon o odotlovrbbílmnok tnéqóerr meghoóro

Zoti odolkóre, célio és jogolop]o Von, és o hormodik opogbon o geréhy'es odobk Vedelmér€k
rwíelelóZinlp oZ iníomóciós anrendelkezésii€ó s ü iníoímócióVobodsogrólsZóó 2ol l,éVicxll,
lonáry 8. § (2] bekezdésben meghoiórozott bómely módon biáosfrof,"

Nem jelenli o biáosító§ titok €elmeí
o) o? ohlon a§9esíHt odolok volgóttcító§, omelyből @ egls ügMelek gffiéVe VogN/ üeli odoto nem

óllopílhoó meg,
b)fóldelepe€teben o k]róldiszékhelyűVóllolkozós Vékhelye (fórodójo}VeintifelügN/€lelr hoórg vómóro

o íelügry,eleti tevékeq6é9hez szükéges odottovóbbílos, ho @ m€fdel o kJró|di es o mogryOr felügveleii
hotG§og köZóni megól|opodsbon foololtola]oK

c)o jogo|kotós megolopozóso és o hotósvizsgóloioketvégEse céljóbólo minivter réváe 9emétyes ooot-
nok nffi minóüő odoiok óodóm,

d) Bit, Nlyobodik réVáek lll, s l|rA, íe]aelében, o Tpl, yJx/B, feiezetében, \Á3lomint oHpt, }s//A fejezeleben
foglolt rendelkqések teljesíté€ ádekében lölénő odotóiodc,

ABit,l59,§(l )bekezdésben meghoióíozotiodoiokőodGóio biziosító o biztc'íósilitokVadmáe hvülkoz-
VoffitogodMomeg,
Abizicsíó@ántetivetr€h/tnemtójékozlqlioo Bit, l57, § (l)bekezds b),0 es j)ponljoi, illefueo Bit, l57, §
(5) bekezdáe olopjón végEett odotlryóbbílósokól,
A bizto§ÍlÓ, o biáo§lÓ§óileíó & o bláosílsi 9oldonocsodó o verrély* odolokol o bizlosítsj, illetve o
megb{zci jogMszony fennólómrrok idejá, Volominí @on |űtoíiom oloii kezelheli, omeddig o bizlc6ílGl
illefue o megbEc jogMvmnyol kopcslolbon igffiy éNeri/esilhető,
A bulo§'lio o láe rem,olt biáo6íló§ §zezödárel kopcsolotos vemetyes ooototot t<ezethet, omeddlg o
szező{rs láe]ólíér€k meghiúsulosó/ot kopcsolollJo,| geny ááryesílheő,
A brfo§'ío, o birctílósköalelíó es o biáosítosi szoKmócsodó kötels ídölni minden oh/on, W\ifeleirel, Wtt
úgyíeleivel Vogy lélre nffi jóit szeuődásé kopcso|olG gemélyes octotc,t, ometyr€k kgeléF etében oZ
odotkaek*i cá r!eggűnt WgV omelynek keeésá)ez ü áníeti hozóión_]lt§o l]m óll rmdelkezése, iilei€
omelyr€k kezelááez nincs továryi i€olop,
E íefrenyo]kolrnozosóc,on e eJhuMgenéVhez kopcsofuó odoiokkezelááe o gemáVesodoto(kez+
éére molkozó pgszobólyi rendelkezésk @ irorMrdók
Az elhuM szetr€l|\lei kopcsolotbon hoáolo odoiok tekjrrletáren ü áintef ]ogoit oz elhuM dökö€, illeire
o biztosiosi sueuődábfi nevesíHt jogculi ls gNiooolhoi!f,,
Birosító. bircíc§kó^€lítő és voklrrnócgdói Vólolkozos joguifo r€lküli megEzűnése e§eten o biztosíó,
biztGíckirz€líó e§ voldorncs-odói vóllolkozos óltol kezelt üeliíilkoltoítolmüó iíot o keletkezsétol vómi-
ictl ó0 gr múlvo o lererói kLjtotósok céüóro íelhomólhofó,
Nern br€Í Lbbn fioko Vogy biztosítci litoko hivolkozcl§sol visszotoíioni cP iníoírrocót o közérdekj odqtok
ny]lvmG@óro es o köZádekből nylNónc odoho Vorofkozó, külon ttwflóen r€ghotóíozoti odoi§ZoL
góltoici kólelezeíseg e§els,
szérnáys oclotok kezeléé€ Vmofl(ozó fudnivolok
A§q&ű, o Biztosíloti, o Ked\€ZT€npzefi á bórki, oki o Biáosíró szolgólhíiósoro ]ogoson íg€nyt 1orlhoi,
o jelen íejezet olkolrioómbcn á ü odofuálelmi rsdelkezések Vffiponljóbol, o Blzto§Ú ügN/eének
tekinteíró {o icvóbtiolóon: Ügyíá),

AZ UgMelek odotoinok kezeláreérl es negőrzérerl- ffirh€ o bklo§í,tci vffiőd's€l ö§9efugg&ben o
p!óben ísde|kgáre bocsoiondó odoiokot is o Biziosiló íelelo§,
szerr€lyes Adolnok minóül bómev meghotóíozolt tvffióNes odot olopidn ozmcíbíi voor' - kó^d€nül
Vog/kóeefu,A. emGílhoto)leméVetsgffievÜgMéllei kopcslolbo'hozhoióodot,vááminíoityen
odoIt]ő lewhotó, ü éíinlef Ugvíáre rcrrotkozó kóVe.lkeztelés.
Az Ugvfeiek vmélyr kdülmáT/,eire, Vog)l3ni hellzetére illeí\€ gedólkoúsro, tryóbbó o Bizio§íó\/3l lét+
síleÍi jogvivtr\óro Vmotkozó odoi, omennyiben o o Bizimíló rendelkezárere óll, Bizic§ílciTlbknok minősül,
A Bizic6íió szernéiis Adotokot o bizlo§íto§ vmődes e o Ügyfelek bizio§ici jogMysi/oi letre]oltéVel, nyil-
Vón,fortó§Vol á o biztosítci szol€óltotós íelje§íláérel ö§efuggÉsb$ kezel, AZ odolvoQóltolos onkéfi;.
A biz|osílo[ól s o blztösílGi 1evéken\6egő 9óó 2oo3, ryi lx öv$y édelrr€b$, c odottezelés cáioo
is figlelemmel, o BizisÍló @ Ugvfe|ek kjfejezeti hozóióUlclso relK]l kgelheti cP Üg\ifelek Biztc6ito§ Tíiolrck
mincülö sz€mehr'es Adotoit, AZ Wyfél egwsegl ollapoirf,rclö§ef,€go odotokoi (o ll3vc,bbiolóm| E9é9-
regüg\il Adot) o Bizio$ió ü egevsegugN/i s o hozojuk kopcsoiodó vffiéhr'es odotok kgeiééíól szób 1r}-
Vény endelkgései Verinl kizóíölog oz áníetl Ügyíél ii.sbeli hozőórulcKvd kezelhelj, AZ Egészsegüg\,i Adol
kezelése,is k üólog ü UgVíél bizios'íGij€Mszoloi lelrejoltéVel, nyllvóntorló§Vol s o bHósítci Jor!&otos
teüsíleéVe| fuggr€t öwe,
A BiáosÖ o 9eméhr'esAdotokoio birciosij€Mvorryrennóllósúrok ideÉn, Volomintozon idótorlom oloii ke
Zelheii, omeddig o biztosítci jogvivmnyol kopcslollcon rele gembeh, VogV óliolo lgeny éírenlsiheló,
Ho ]ogvoffily mosként nm lendelkaiK o Biáosílió o tgéken},§ége sorón vezett és BLlmílmi Trtr:lcrok
minósüó odolol csok okkol odhot ki Homodik 9ernéVne( ho ü Ügvíél VogV onnok ttwáVes képM€lóje,
o kivdgótlolhoió biztc§íci fiokköít @ntffin m€dirve, se Vonolkozóon íiGbon íellffitésl od, Hots
modjk üffiélynek minóül minds own teméüels Vogy logi verely, ilbn€ logi vffiéVréggd nern
rendelkező ger€zet, oki, Vogy ore|y nm czonos o Ügyféllet, o odolkezeki\€l Vogy @ odqfeldolgozö
Vol, Nem minóül Homodik személyne[ ezát o Ügyetek t<lm nozqóruó nyrlokoroto r€lK]ljogosur o
UgvÍelek &erélyes Adotoinok es Biáosíló§ Tílkoinok kezelééíe o QBE lnsurorce (Europe) l.td,, mint o Bizlcíló
olop'íóo,
AZ Europoi Un'ó togóllomo'bo és bomelv FcT{llmbo iícnwó odolio\obbilosl úgy kell telmíeni, mint-
ho NloqraroMóg teruleten belúli odottovobbilo$o kenjlre s, AZ Ügvfe] szffiéh/es Adotoi (beleeó€ o
lolónleges odolnok minősülő sztrí€lye§ Acloiot is) d oEógból - ü odothordozóól VogV oZ odoioMtel
módjóóltjggeisül_ Homodik oí§Zógbon odolkezelé§tfolykílö odoitezeó vogyodotfeldolgozósl regző
odotfeldolgozó éVére c§k ol&oí tovóbbílhoióoK ho ohhoz ü Ügvfá Me]gefen hozó]orul, ho @t lőNeny
lehetőVétwl VogyhooZodotkezelsnekíanél,ben előtifefteleleiietjsülneK éso homodikffiógbon @
óodott odolok kezelé€, Volomintíeldolgozoso sörón biáosílolto gerétyes odoioklséqóen rregroÉ
ozof megfelelő Vinttj Válelre, Hmodik opognok mino§ülnek @ok cu oí§zógoK mevek m íogioi o
Europoi Ljnionok á nem minóslnek EcT-óllomnok,
A BiztoslÓ07ÜgMelekkérá€€. kótele§ üóliolo kezeltvogyoi€szotrol\/bon megholríozoltfeliélelek rr€lIett
tovÓbb,noti szerélves Adotokol lojekoroiósl odni, AZ Ügl/íelek kéhelik ezen Ódotok hel,/e$ílését, illefue
- o közádekff olopuló élból, jogvobolybon elrende|t kötelező odolkezeé€k kirelelevel - czok zúoló§i
Vogy löláset is, A Bizic6íló ü UgN/íé káérenek megfeleően köle]es oz Ügyíét óttoto tezett szeméiEs Adoloil
he\€sb'lieni,
A Bizic6íló köteles íorölni mjnden ovon, ÜgMelerel, Vott ügMeteivel Vogy letre ffi iött §Zeuffisél kop-
mloios üméVes Adotot, orrelyr€k kgeése eseében d odolkezelé§j cé rr€g§alní, VogV omelrnek
kezelésérez @ áinHi ÜgMél hozójórulóK nern óll rendelkaé§re, illefue omelne[ kezeláÉhez nins tör
\,álliogobp,
']5. Jelen vobót}zoibó| eíedő bjzicsílci igények o bircító§ e§ernény bekörei(aééól vómíloli l éV oloil
éWlnekel,
ló, Je|en szoMlyzolbon íogloli űemondsi biZiGílG íeliételeiről ü uloskol mlnden e€lben dokur€n-
íőhoióon toiékoztotni kell, meí ü esetl€s ktrendezége kizóólog e gobót}zohmk feltelelei dopjón kerul
s,
17. A Biácíó m$íesülése o volgólloksok kifuetée olól
A Bizh§ító mente$Jl o kórok kiízelése obl, ho:
- o Biztos'ilött e|mulo§Zijo o bizto§ító§ #má|y eóídsokrok m€feleő beiebnteél, illet\€ o gükE]s

fevilogósítos r€godósotes emiolt énlege§ kótr]lményekkideílheíetlennéWho(, o Bizicílott megáti o kóZláre á o Vóttozc beielsíé$e iórryUló kolelezetlségét s e elhollgotoíl, illefue
be Írffi jelsBt lóülmáry körehotofi o rrzicílsl e§+máry bekörelkezében,

- o kÓrt j€€lbnesen, vónékoson VogV illloffi gondotlonul o Bizio§ílc,tt, o Bizto§íiofiol közo§ hóztorios-
bon áí hozoioriozóo okoro,

l 8. A biáGílosböl lccíi kock@olok
A biáosíisbol kizóroso €trjlnek|
- o fdreruh nffi Vogyo]i koroK

o BiZffit órol homodik Vméynek okozoti kóokA kocküolviFlá koie nem teíjqJ kj lor'óbbó|
- mos biáGilct§sol mó fedezelbe voní kóroko, o hffió orvogok íobbönórból, o nuldeáis reokcióbó, íodiooKíV $€ózó§cól, i.^óbbó bnizóló es

léze§Ugózc$óI ffecki kóroko,
l 9. Ponogkezelés / Fonogíáumi:k / Bíttó@i Woréndezés
ToFcngunk bzio$fjo, hogy To6osogunk ügMele ToBq§ogunk mogolcioso, lgékenlFá]é€ WgV mU-
lovtcsoIo Vmotkozó porcot vóbon (varélyesen, tdeímm)WgV íitsbon (szeréU€§en Vogy mc óilol
óiodott irol utlón, pmioi úion, teleíüon, elekhonikus levélben)előtqieszihesse,
Tósosógunk volgólti]tsoircl. Volomirf o biztosítósi vmődá lelje§ílé€Vel ósze[iggáben ponosz
leÍlevlhe,fó elő írqsbon o QBE lmulonce (EUío@) Limiied Mogvoíorszógi Fi:rdelepének \€Zetóéhez ciit[ett
levélben, +mdlben VogyíGm (lerelezáiciim: l l43 Budopest, steíónlo úi5t,, íeleíd§zóm:íoó-1)4ó'1499:
+moilcím: inío@hu.qbe,(:m), illelőleg gemélysen VogN/lelefoncn ls rryilvotorlci időben cu UgN/íélszolgó-
lolunkon (cím|l l43 Budope§, stefónio ű 51,; telefm9óm:(0ó-1)4óG'l400), Tóm§sunko pono9bejelen-
te bérkezééől vonibti 30 (hominc) nopon belúI iiiósbon kJldi tr€gwk§zőo ponogos régáe,
Ponosvol lehetíddulnilovóbbó fogyoszfóV&dmi elióros olopjóUl Volgóló kötelezefiségvegésel kopcs
lotos ponav eten o Tómsgunk íelugveletél ellotó MogryOr l',],ernzen Bonk zrt.-hq ( MNB) (szélóórcírm:
]054 Budopest, szobocjsóg tá 8-9,,b/ebzesi cím: Mogyor Nemeli BonK 1850 Buctrpst,;közponlr tele-
foNÓm| (+3ó ] ) 428-2ó00, foxszóm; (+3ó l ) 429-8ooo, +moilcím| Wvfel9olgolot@mnb,hu), Wlcr-ninl ü
MNB melletl műkódő Pémügvr Bekétielő Tesnibhez is ( o vffiődá láejötf€\€l. áén\re§égá€l, joghoió-
soivolá r€gvúnéó€l,ío/óbbó o wődésgege§selá onnokjoghotosoivolkopcsdoio§]ogvilo e§eén }

(lerelezáicím|H-l525 Budopesl,BK]c Pf,l72,; telefm: oó1-4899-1oo, +rcilcím| pbt@mnb,hu 
),

A ponogos jogosuli o QBE lnilronce (EUr@e) Umiled Mogycíoeógi Fóklelepe (l l43 B{Jdope§i, slefimio
U 51,) óltoi hozoti, Vór§ío nffi m€íde|ó dönls ellen bJíósoghoz foldllni, Ebb€rr cu e§etben o polgóíi
pert o holoskmel, á illeteke§éggel íendelkező mogwr btó@ eóít kell o @E lnsuícncé (Eui]pe) Limiied
l/ogryoroíVógi FóKebpéVd (l l43 Budopesi, §efónio U 5l ,) vffiben r€gindloni,
A Bizbsítotl o vffiffióléí(or kötels o bizto§íos áóllolóso szem@nióból minden ol,y'on kön]hény' o
birosílwol köZólni, orr€lyekeí imgi VogV i§rremie kelletf, A felek mególlopodr0ho( hogN/ o bizto§Ítoit á
o yezőő íá o szaződésben rWholóröZöli érryeges koíülmérryek Vóltozósol rr@febó hotonrdőn belúl
kölel€§ leg!€n o biztö§íionok t,qjbon be]élenteni,
Ho o bizlosítosivmődésinffi o Birc'íotl, honérn @ő jowo homodikvffiéVkoli, o biito§íto§ e§ernény
bekö/elkezé€a, illeí€o BizióGítoltbel#éig odlifizeíáiköéezetls€ o§zffiődófeletíU-/t]éli, o]ogrr\,rloikc
zotokoi hozó kell inténi á ő köíeies o rn€gfeleó ]ognyllotkozoiok rregféleére,
A kózlé§e, illetőleg o vóliozos beidstége ironyuó kótelqetl§eg'€N/qlonl teíhe|i o geróó íebi á o
Bizlo§Íioliol, €Vlkük rem Wdekaheí olycn kaüjmáy VogV vóltozós rrem luoórwl, omelet bóreMl0k
elmuloybt o bizh6ító/ol közöni, Vogy reki €elenleni, noho oól fudnio kellelt, e§ o közl§e, ilélőeg be
blenlére kotels lelt \olno,

,^]Ulii,oíl oóí,ósmmd ig@olorn, hosy ,,,,,,,,,,.,...,,,,,,,,., ,.,,, biro§'íl]sköZ/eÍtótő o biz-
tosílcigeződes megkóése előito QBE lnzurore (Euro@)Limiied-ó s oQBE lnsuonöé (Europe)Limiled
N,4ogN/oro§ógi Fóldelepáek íőbb odotoió (o iórso9óg nre, vár€hy'e, jogi íoímóio á ciime vékhety
ÓllomÓnok es feiwveleli holosógónok meglelöése) s o kolkulólt tjlernonddsi bizicsílos elne\€Zé§j bizlG
sfro§ vezffi felteleleinék |ellernzőió közeírreó, egryertelmú g ré9elies ííosbeli 1ojékoáoiost kopiom, o
kolkulÓr űemondcibiztosílos feltetelá o 9ffifue§ rregköté€ eőiiólwliffi, Molműrne9úsmefffi,.'
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