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GENEBAIJ.PR0VIDENCLA. Biztosító Zrr
Az on biztosításközvetítőie:
Mender ||dikó
Közvetítőiének kirende|tsége :
1 .|32 Budapest, Váci Út 36-38
Önhöz legköze|ebbi ügyÍé|kapcso|ati pont:
1085 Budapest' József kft. 29
GeneraIi Te|eCenter inÍormációs szoIgálat:
06-40-200-250, general i@general i .hu
WEB: www.generali.hu
Dátum:2009.05.15.
Kötvényszém : 9584 1 1 30000288500
Biaosítási évÍordu|ó : 2009.06.20
ÜgyÍé|szám: 41 186938

Tárgy : é Ées ítés vagyo n biztos ítás i sze rződés évfo rd u|ó ra tö rté nő é rtékkövetésé rő |

Tiszte|t Társasház TuIajdon Közösség!

Tájékoztatjuk arro|' hogy biztosítási évfordu|ója köze|edtéveI időszerűvé vá|ik a biztosítási díj számításához szükséges
adatok fe|u|vizsgá|ata, és ezek a|apján az évÍordu|ó napjáva| a díj aktua|izá|ása.

A biztosítás megkötése óta a szerződésben szerep|ő vagyontárgyak biztosítási összege az inÍ|áciÓ hatása miatt ma már
nem Íedi a vagyontárgyak tényleges ÚjraépÍtési/Újrabeszerzési értékét. A szerzódés |étrejöttekor Ön é|t azza| a
|ehetőségge|' hogy vagyontárgyainak biztosítási összegét a biztosítási Íe|tételekben |eírt módon, évÍordu|ókor
értékkövetésseI aktuá|is szinten tartsuk.

Társaságunk a szerződés biztosítási összegét és díját a biztosítási évfordulótiI kezdődően, a jelen |evé| háto|da|án
rész|etezettek szerint mTdosítja.

A Íentiek figye|embe véte|éveI a biztosítási évforduló kezdő napjátó| biáosÍtásának éves díja 553 362 Ft összegre módosu|.

Ha tn csoportos beszedésselfizet, kérjük, eIlenőrizze és szükség esetén szám|avezető bankjában módosítsa az
értékhatáil.

Amennyiben az értékkövetésseI kiszámÍtott adatok nem fedik teljes mértékben az értékvá|tozást, - p|.: új vagyontárgyak
beszerzése, vagy az épü|etben végzett fe|Újítás stb. miatt. kérjük, vegye feI a kapcso|atot biztosításközvetítőjéve|, hogy
fe|kereshesse tnt a szerződés pontos midosítása érdekében'

Ha eredeti szándékáva| e||entétben nem kíván é|ni az értékkövetésse|, szíveskedjen ezt az értesÍtőt társaságunkh oz a|áíwa
visszajuttatni ,az éftékkövetést nem kérem'' megjegyzésse|. Ebben az esetben szerződésében a Vagyontárgyak biáosítási
összege és díja vá|tozat|an marad' FeIhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy miután biztosítása a továbbiakban nem az
ÚjraépÍtési/Újrabeszerzési értéket tarta|mazza, így számolnia ke|| az a|u|biztosítottságboI eredő esetleges hátrányos
következményekke|.

KérdéseiveI forduljon bizaIomma| biztosításközvetítőjéhez vagy bárme|yik ügyÍélszo|gá|atunkhoz, i||etve híVja Te|eOenter
szo|gá|atunkat a fenti te|eÍonszámon.

Remé|jük' hogy e|égedett |esz a Genera|i-Providencia Zft. szo|gá|tatásaival, és egyéb biáosítási igényeihez is
társaságunkat vá|asztja paftneréÜ|.
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Vagyoncsoport/Koc kázat
megn'/szám.egys.

Je lenlegi Értékkövetett/Módos ított

bizt.össz. (Ft)
/díisz.aIap

bizt. díi
(Ft)

értékkö-
vetés (%)

bizt.össz. (Ft)
/díjsz.aIap

bizt' dÍi
(Fr)

Mestervonal-24
lv'lestervonal-24

Bővített fedezet; . . ,tpure t

Extra épü|etfeIe|ősség

Tetóbeázási károk

Rongá|ási károk

Lakókozosségek jogvédeIme
Jogvédelem biztos Ítása

27 215

657 665 738

5 000 000

657 665 738

1 315 332

500 000

1  318

468 587

13 394

37 487

56 231

26 787

105,80

108,80

100,00

108,80

108,80

100,00

28793

71 5 540 323

5 000 000

71 5 540 323

1 431 081

500 000

1 394

509 822

13 394

40 786

61 179

26 787

Éves díj:
Szerződés éves díja összesen:

603 804 653 362
553 362


