Zálogkötelezetti nyilatkozat

SZERZŐDŐ/BIZTOSÍTOTT ADATAI
Szerződő neve:

Székhelye:

Levelezési címe:

Adószáma:

SZERZŐDŐ/BIZTOSÍTOTT NYILATKOZATA
Alulírott Szerződő/Biztosított tájékoztatom a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-t (továbbiakban: Biztosító) hogy a jelen nyomtatványon megjelölt kockázat
viselési címen fellelhető ingatlanra és/vagy gépekre, berendezésekre és/vagy készletre, mint Zálogtárgyra vonatkozóan köztem – mint Zálogkötelezett
– és a lent megjelölt hitelintézet – mint Zálogjogosult – között Zálogszerződés jött létre. Felhatalmazom a Biztosítót, hogy az itt hivatkozott Zálogtárgyra
kötött biztosítási szerződésen a Zálogjogosultat megillető hitelbiztosítéki záradékot jegyezzen be.
Tudomásul veszem, hogy több zálogjogosult esetén a ranghelyek sorrendisége szerint fizeti ki a Biztosító a szolgáltatási összeget.
Tudomásul veszem, hogy a Biztosító:
• a biztosított vagyontárgyat ért, káresemények által okozott értékcsökkenésekre esedékessé vált és 1300000 Ft-ot (Limitösszeg) meg nem haladó
szolgáltatási összeget minden esetben közvetlenül a Biztosított részére teljesíti.
Alulírott Szerződő/Biztosított felhatalmazom a Biztosítót, hogy:
• a biztosítási szerződésen a Zálogkötelezett jelen teljesítési utasítása alapján bejegyzett Zálogjogosultat megillető hitelbiztosítéki záradékot annak külön
hozzájárulása nélkül ne törölje,
• a biztosítási szerződés:
• aktuális díjrendezettségi státuszát a tartam alatt havi rendszerességgel, illetve a Zálogjogusult megkeresésére – külön eljárásban – esetileg kiadja,
• a biztosítási díj elmaradásáról és az esedékességet követő 60 napon belül a Zálogjogosultat tájékoztassa,
• a biztosítási szerződés bármely okú megszűnéséről, a megszűnést követő 90 napon belül a Zálogjogosultat tájékoztassa.
Felhatalmazom továbbá a Biztosítót, hogy:
• a biztosított vagyontárgyat ért, káresemények által okozott értékcsökkenésekre esedékessé vált és a limitösszeget meghaladó szolgáltatási összeg
tekintetében – ide értve a biztosított vagyontárgy megsemmisülését, vagy a teljes biztosítási összeg kimerülését eredményező káresemény bekövetkezése esetét is – a valós körülmények figyelembevételével megállapított, a szolgáltatás teljesítésekor fennálló tartozás, de legfeljebb a biztosított
vagyontárgy biztosítási összegének mértékéig terjedő teljes szolgáltatási összeget, közvetlenül a Zálogjogosult által vezetett számlára való átutalással
teljesítse.
Tudomásul veszem, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 138. § (2a) bekezdésében foglaltak alapján a Biztosító jogosult arra
hogy a biztosítási szerződésem biztosítási titoknak minősülő adatait – biztosított vagyontárgy adatait, biztosítás összeget, díjfizetéssel, díjrendezettséggel
kapcsolatos adatokat, a szerződés megszűnésére vonatkozó adatokat, a biztosított vagyontárggyal kapcsolatos kár adatokat – a zálogjog időtartama
alatt továbbítsa Zálogjogosult részére. Az adattovábbításra és az azzal összefüggő jogaimra a tájékoztatást a Szerződési feltételek és az Ügyféltájékoztató tartalmazza.

ZÁLOGTÁRGY ADATAI
Kockázatviselési cím:
Biztosított épület alapterülete:
Biztosítási szerződés tartama:

m2 Helyrajzi szám (HRSZ):
Biztosítási szerződés azonosítója:

Épületbiztosítás biztosítási összege:
Gépek, berendezések biztosítási összege:
Készletek biztosítási összege:
Zálogtárgy megnevezése, egyedi azonosítója:

ZÁLOGJOGOSULT ADATAI
Zálogjogosult hitelintézet neve:

Székhely:

Hitelszerződés azonosítója:

Hitel típusa:

Hitelszerződés kezdete:

Hitel összege:

Hitelszerződés lejárata:

Kelt (év, hó, nap):

SIG 4409

Szerződő/Biztosított aláírása:

