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KÖszÖnjük, hogy a társasház biztosításának megkötésekor a Groupama BiZosítót választották paftnerüknek. A biaosítási 

-
szolgáltatás értékállósága érdekében, a társasházbiztosítási szeaódésben - Groupama Társasházkózóssegek és_
Lakásszövetkezetek biztosítás t. Általános fettétetek 10, pontja - értelmében a felek a biáosítási összegeklvenkér
indexá|ásáról állapodtak meg. - 

-\--

-

A biztosítási éűordulót megelőző időszakban a KSH által az indexálás alkalmazását (biztosítasi évforduló elótti 3. hónap)
megelőző 6 hÓnapon keresztül havonta kózzétett, egyéves (12 hónap) idószakra vonatkozó fogyasztói árindexek átlaga 11,2%.
A biZosÍtó a fogyasztói árindex mérlékétől 5% ponttal felfelé. illetve lefelé is eltérhet. Áz ehérést a biaosít-ó a teljes
lakásbiáosítási állomány előző naptári évi átlagkára (kárkifizetések, kártartalékok és a kár darabszámok hányadosa) alaplan
állapítja meg, melynek mértéke 3%.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a
társasházbiaosítás biztosítási

2022.08.01. naptól 2023. 07.31 tartó évre a Groupama Biáosító a
és limitjeit a fentiek 1 %-kal

A biztosítási

A fent részletezetteknek megfelelóen 2022, 7, 31 tarló biztosítási évre vonatkozó
biztosítási összegeket és díjakat jelen értesítő tartalmazzák,

Amennyiben a társasház/lakásszövetkezel hozá1árult ahhoz, hogy a biztosítási dílat lakcssági folyószámlájáról levonjuk, akkor
ezzel kapcsolatosan további teendőjük nincs, társaságu nk intézkedik a társashá/lakásszóvetkezet számlavezetó bankjánál az új
díj átutalásáról. Abban az esetben, ha Önök korlátoZák az átutalható összeget, kérjük. hogy szíveskedjenek a megadott értéket
az újfizetendő díjnak megfelelően módosítani vagy a korlátozást feloldani.
Amennyiben a biztosításuk díját átutalással egyenlítik ki, kérjük, szívesked'lenek a számlavezető bankjuknál időben intezkedni a

08.01. rendszeres átutalásáról.
esetén mindig az postára adnia fizetendő díjat.

GB526 JELÚ TÁRsAsHÁzKÖzÖssÉcrr És
LAKÁSSZÖVETKEZErEK VAGY_ONBIZTOSÍTÁSA
Értesítés a biztosítási összegek és díjak változásáról

Amennyiben a fenti számú biztosítási szerződés időközben bármilyen ok miatt megszűnt, ú9y jelen
értesítőleveIünk nem jelenti annak újbóli hatályba helyezését!

Amennyiben az indexált biztosítási összeggel és biztosítási díjjal Ön nem kívánja fenntartani a szerződést,
akkor alt a biztosítási időszak végére - 3On-apos felmondási idővel - írásban felmondhatja.

I
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BIZTOSÍTOTT VAGYO NTÁRGYAK BlzTosíTÁ$ Összrc
Főépület(ek) 567 338 E Ft
Közös tulajdonban lévő ingóságok összesen 378 E Ft
Egyéb kózös tulajdont képező ingóságok 378 E Ft

B|ZTOSÍTÁS| KOCKÁZATOK BETOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK furs oíl
Tűz és kiegészítő kockázatok (alapbiztosítas) teljes lakóépület, közös tulajdonú ingóságok 312244 Ft
vezetéktörés miatti károk teljes lakóépület, közös tulajdonú ingóságok 283 858 Ft
Üvegtörés miatti károk normál wegezésre teljes lakóépület normál üvegezésre 56734 ft
Betöréses lopás- és rabláskárok teljes lakóépület, kózös tulajdonú ingóságok a

készpénz biáosítási összege nélkü|
2 100 Ft

ÉpüIettulajdonosi felelősségi károk
a biztosított által a feltételben meghatározott
minőségben okozott tárgyrongálási és személyi
sérüléses károk

102 121 Ft

Épület és épülettartozékok rongálási kárai
teljes lakóépület a telekhatáron belül lévő
sorompók, postaládák, szemétgyűjtő edények

2696/.Ft

Kaputelefonok rongálási kárai 1 db kaputelefon 6000ft
Épülettartozékok lopás kárai a biZosított épületekre felszerelt épülettartozékok 8 968 Ft

,,Gar ancia-24 " gy o r sszerviz- szo l g á ltatás te|jes Iakóépület 52 200 Ft

DlJAK

IVennyiségi engedmény 85 119 Ft
íVennyiségi engedménnyel csökkentett dr1 756 070 Ft
Díjfizetés gyakoriságától fü99ő engedmény 3% 22982Ft

5o/o 38 304 Ft
OTP üzemeltetési számla kedvezmény 5o/o 38 304 Ft
Éves biztosítási díj összesen 851 189 Ft
Engedmények összesen 13o/o 99 589 Ft
lVódosított díj 656 481 Ft
Fizetendő éves díj 666 480 Ft
2022. 07,31, napig fizetendő éves díj 606 960 Ft
2022. 08. 01. naptól negyedévente f izetendő 166 620 Ft

A BlzTosíTÁ$ szERzÓDÉsRE VoNATKozÓ LIMITEK

ÉpülettulaPonosi felelősségbiáosítás

Ezen belül jogvédelmi szolgá|tatás

30 000 E Ft/kár; 60 000 E Ft/év

600 E Ft/kár; 60 000 E ft/év
Épület és épülettartozékok rongálási kárai 300 E Ftlkár; 600 E Ft/év
Kaputelefonok rongálási kárai 200 E Ft/évlkaputelefon
Épü|ettartozékok lopáskárai 200Eft/kár;400EFt/év

,,Gar ancia-Z{ " gy orssze wiz-szo l gá ltatás

E Ft/albetét
E ft/év/albetét

38 E Ft/káresemény/közös tulajdon
189 E Ft/évlközös tulajdon
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Biztosító

kockázatviselés helyek Épület biztosítási összege
'1056 Budapest, Papnóvelde utca 2 567 338 E Ft

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a jelen levél előállításához szülséges adatokat a technikai előállítást végző ANy BiZonsági Nyomda Nyrt,
(székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5.; Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 817-0oO1) adatfeldolgozó részére átadtuk.

Budapest, 2022, 05.17

Tisztelette|:

dr. KálózdiTamas
vezéri gazgató-helyettes

Jeanjean
v ezérigazgatGhe lyettes
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SZükséges mindennemű adatot és információt na
hogy a biztosítási , módosítására,
közléseit, levelezéseit, a tr4egbízott közreműködése mellett

BlZIo§irÁ§, ÁL(U§a Es -aiA{§Am §i

Teljesítés helye: Megbízott szókhelye.

ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐPÉS

mely létrejött egyrészről,
Társasház neve: Budapest, V, kerület, Papnövelde u.2. Társasház
Címe: 1053 Budapest, Papnövelde utca 2.

a továbbiakban, mint Megbízó, vagy Ügyfél,

másrészről,
Cégnév: ER|X Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1096 Budapest, Vendel u. 11

Cégjegyzékszáma: 01-09-160610
Adószáma: 10641103-243
Képviseli: Kiss Tibor ügyvezetó

a továbbiakban, mint Megbízott vagy Alkusz, együttesen a Felek között, alulírott időpontban és helyen, az alábbi
feltételekkel:

l. A megbízás tárqva

1) időtartamú, a Ptk, 6:293 § (3) szerinti tartós közvetítöi megbízásijogviszony keretében,
d es szerzódéseivel biztosítási alkuszi teendők ellátásával bízza
meg na a
független biztosításközvetítőként, a biztosítási tevékenységről szőló 2014" évi LXXXVlll. törvény, illetve a
hatályos jogszabályok szerint, a jó hírű szakmai szolgáltatótól elvárható gondossággal látja el.

2) A Megbízó az Alkuszt lévő és általa jövőben biztosítási
szerződésének kezelésére,

-elszamolasara a blztoslto
nem terjed ki a

társaságokkal, azonban kiterjed a Megbízó adatainak az Alkusz és a vele
együttműködő teljesítési segédei által az ehhez szükséges mértékben történő kezelésére.

3) A Megbízott kijelenti, hogy a biztosításközvetítői tevékenységet a Magyar Nemzeti Bank (tvlNB} által vezetett
Biztosításközvetíói nyilvántartásba vételi előírásnak megfelelően végzi, valamint a biáosításközvetítói
tevékenység végzéséhez a jogszabályok által előírt szakmai felelósségbiztosítási szerzödéssel rendelkezik.

ll. Meqbízó iogai és kötelezettségei

4} lMegbízó jogosult tájékoztatást kérni és kapni (külön kérése esetén vagy anélkül is) a Megbízottól a megbízás
teljesítésévelkapcsrla-[63-n-

5) A Megbízó írásban, külön nyilatkozat formájában felhatalmazhatja a Megbízottat, hogy az általa kezelt
biztosítási szerződések vonatkozásában a Megbízó érdekéberlggnyilatkozatot legyen,

6) A Megbízó elsődlegesen jogosult a biztosítási szerzódések által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

7) A tMegbízó a megbízás szakszerü ellátásához
íMegbízott rendelkezésére bocsát és vállalja,

it, egyéb
bonyolítj3.

B) A í\ilegbízó köteles a Megbízott részére minden, a megbízás teljesítéséhez_szükséges információt úov

EeoaJqi, hogy azok továbbítására a Biztosítók felé, a Megbízottnak a feladat tetlesliffi!ffiÉÓt
elegendó idő álljon rendelkezésére.

9) A Megbízó részéről a átadásra kerülő információk
nem terheliokozta következményeket a Megbízó maga viseli, ezzel kapcsolatban a íV|egbízottat

aldd:1!4
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deértve a biztosítási szeződés(ek) aktualizálását,
ítási szerződés(ek) biztosítás piaci változásokra

E!m§rÁ9 ri,e€ €§ -úlAísÁoo (fr,

lll. Megbízott ioqai és kötelezettségei

10) A lMegbízott íeladata a biztosítási ek fel biztosítási szerzódéseinek
ítása, illetve ezek a plac

11) Javaslatok kidolgozása a tiilegbízó biztosítási igényeire, és az ezekre vonatkozó biáosítási ajánlatok
beszerzéseakockázaf@[éT-mbeVehetőbiztosítótársaságoktól.

12) A lVegbízó biztosítási folyamatos kezelése, i

a
tekintettel történő versenyeztetését.

13) tvlegbízott eS kérése esetén köteles a kárrendezési a

14) tVlegbízott tevékenysége végzése során számon tartja és felhívja Megbízója figyelmét annak a biztosítási
szeződés(ek)ben vállalt naptárszerű kötelezettségei nek telj esítésére.

lV. A Megbízás teljesítése

15) Megbízó kijelenti, hogy amennyiben az Alkusz által kidolgozott és bemutatott ajánlat a jelen szerződés
aláírása napján érvényben lévő társasház biáosítási szerződésének fedezeti tartalmával, illetve számszaki
elemeivel legalább megegyező és éves biztosítási díját tekintve kedvezőbb, úgy biztosítási szerződést

az Alkusz közreműködésével eSam szerzódést az

16) Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott szakmai köztük az általa közvetített
biztosítási ajánlat az Alkuszi oltalom

Sem a által, sem más biztosításközvetítő útján történő biztosítási
szerzödéskötés során nem használja fel. Amennyiben erre mégis sor kerülne, vállalja, hogy megtéríti annak a
jutaléknak az összegét, amelytől az Alkusz a Megbízó itt körülírt szerződésszegése következményeként esik
el.

17} Amennyiben a Megbízó jelen megállapodás hatálya alatt az Alkusz által számára beszerzett, rnegkötésre
javasolt ajánlattal azzal biztos ítási szerződést az érintett biztosítóval,

Vagy clmen azzal a
jutalékkal azonos összeget, amelytől az Alkusz a esik el.

V. Díiazás

18) Jelen megbízási szeuődés visszterhes jogügylet, a Megbízott szolgáltatása csak közvetlenül díjmentes a
Megbízó részére, mert a Megbízott javadalmazását a kockázatot elvállaló biztosító jutalék formájában beépíti
a biztosítási díibajs így+.--_-&

Vl. Felmondás

19) Jelen megbízást rendes felmondással, bármelyik fél írásban, a biztosítási szerzódések biztosítási
évíordulójának, lejáratának tartalmazó
napjára, a fenti időpontot megelőző

20) Azonnali hatállyal mondhatják fel a Felek jelen szerzódést, amennyiben a másik fél jelen szerződésből
fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a sérelmet szenvedő fél írásbelifelhívása ellenére a
jogsértő helyzetet, a közléstől számított 8 napon belül nem szünteti meg, kivéve azl az esetet, amikor a
kötelezettségszegés olyan mértókű, amely a Felek további együttműködését lehetetlenné teszi.

a|d,a| 2l4
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Megbízott
képviseletében eljárva: Kiss Tibor

B|]Tr§iTÁ§, A|iux E§ iÁxÁ§Aoo (fi

21) Szeuődő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés jogszerűtlen felmondása esetón - amennyiben a jogszerű
állapot nem állítható helyre - a zott részére azl a kárt,

Ebben az esetben a lv
fel a az jutalékbevételét addig az időpontig, amíg jelen szerzódés
legkorábban érvényesen felmondható lett vol na.

22) Megbízott, jelen szerződésnek Megbízó általifelmondása esetén 8 napon belül nyilatkozik, hogy a felmondás
szerzódésszerűségét elfogadta-e vagy sem. Jogszerűtlen vagy szerződésellenes felmondás esetén jelen
megbízási szerződés változatlanul hatályban marad, addig az idópontig, amíg a szerződés érvényesen
felmondható lett vo|na,

Vll. Vegves rendelkezések

23) Jelen megbízás aláírásával a Megbízó vállalja, hogy minden hasonló tartalmú, az Alkuszi teendők ellátására
korábban harmadik személynek kiadott megbízását haladéktalanul, írásban visszavonja.

24) lMegbízó vállalja, hogy jelen megbízási szerződés érvényességi ideje alatt ás biztosításközvetító részére,
már az$

25) A megbízási szerzódésekre vonatkozó és azok elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési
Feltételek (ÁSZF) részletesen tar,íalmazza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

26) A tVlegbízott tájékoztatja a lVlegbízót, hogy a Panaszkezelési szabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató a
Ivlegbízott www.erix.hu internetes honlapján érhető el.

27) Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a biztosítási
tevékenységről szóló 2O14. évi LXXXVlll. törvény (Bit.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni,

28) A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen megállapodás teljesítése során közöttük felmerült vitás
kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják rendezni.

29) A jelen megállapodást a Felek kölcsönös elolvas,ás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezót, két példányban, jóváhagyólag íryák alá. továbbá kijelentik, hogy minden korábbi, e tárgyban
közöttük létrejött, hasonló tartalmú megátlapodás érvényét veszti,

Budapest, 2022, június 5

hasonló taftalmú megbízást nem ad ki. kivéve aztaz esetet, ha jelen megb
megelozoen, szerzodesszeruen Íelmonclta.

Megbízó
képviseletében eljárva: Con Spirito Bt.

Oldal: 3l4
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Megbízott
képviseletében eljárva: Kiss Tibor

strtriTAsl Ali4si €§ ,ÁlÁesAoo {Fi

1,sz. melléklet Alkuszi megbízáshoz

NYlLATKOZATOK

1) Megbízott előzetesen té4ékoztatja a tvlegbízót, hogy a 2014. évi LXXXVlll. törvény a biztosítási
tevékenységről XXIX. Fejezetében foglaltak szerint, mint független biáosításközvetítő látja el a megbízásból
eredő feladatait.

2) Megbízó kijelenti, hogy az Alkusz - jelen megbízási szerződés aláírásakor hatályban lévő - Általános
Szerzódési Feltételeit megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és magára nézve kötelező erejűnek
fogadja el.

3) Megbízó a Szerződés aláírásával egyidejúteg nyilatkozik, hogy az Alkusztól megfelelő tlájékoztatást kapott a
Panaszkezelési szabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató elérhetőségéről és azok tartalmát megismerte.

4) A tr/egbízó jelen pont elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy az Alkusz szolgáltatás minőségi
vizsgálat céljából rögzítse adatait és megkeresse postai- és/vagy elektronikus úton. A Megbízó e-mail-en,
faxon, levélben bármikor leiratkozhat a szolgáltatásról.

Hozzájárulok IGEN NEíM

5) Megbízó ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a rendelkezésére bocsátott, illetve bocsátandó - a
2014. évi LXXXV|ll, törvény értelmében biztosítási és üzleti titoknak minősüló - adatait kezelje, annak teljes
körét felhaszná\a, azakat a megbízás teljesítése érdekében harmadik fél részére részben vagy teljes
egészében átadja, Megbízó hozzáiárul ahhoz, hogy az ilyen célból továbbadott adatait belföldi és külfoldi
együttbiztosítás és/vagy viszontbiztosítás szervezése céljából, valamint nyilvántartás céljából az ahhoz
szükséges terjedelemben a harmadik fél megismerje, felhasználja, illetve továbbadja,

6) lVlegbízó kijelenti, hogy jelen megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg az ER|X Biztosítási Alkusz és
Tanácsadó Kft. tevékenységéről az 2a14. évi LXXXVlll. törvény - a biztosítási tevékenységről - szerint előírt
t{iékoztatást átvette és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Budapest, 2022. június 5.

Megbízó
képviseletében eljárva: Con Spirito Bt.
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