
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


/
AHE-10473/6
Pilóta nélküli légijárművek felelősségbiztosítása
Drónok felelősségbiztosítása vállalkozások részére
 
A biztosítási fedezet a pilóta nélküli légi jármű kezelője által végzett, a biztosítási szerződésben megjelölt olyan tevékenységre terjed ki, mely a pilóta nélküli légi jármű kereskedelmi célú felhasználásának minősül.
 
Biztosítási ajánlat
 Érvényes a biztosítóhoz való beérkezést követő 30 napig
Szerződő adatai:
/
*
Biztosított adatai:
/
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
A biztosítani kívánt drón kezelőinek adatai:
Neve:
Címe:
Születési dátuma:
*
Biztosítási tartam:
A kockázatviselés kezdete:
A biztosítási időszak: 1 év
de legkorábban az ajánlat biztosítóhoz való beérkezését
követő nap: 0 óra 00 perc.
24 óra 00 perc
A kockázatviselés vége:
*
*
*
Biztosított tevékenység:
*
*
Drón adatok:
*
Amennyiben nem rendelkezik egyedi azonosító számmal, kérjük, adja meg a drón gyártási számát!
*
*
*
Meghajtás:
*
*
*
Maximális felszálló tömeg (MTOW):
Gyártási idő:
Maximális repülési időtartam:
*
*
*
Felszereltség:
GPS:
"Fail-safe" rendszer:
"Go home" üzemmód:
Mentőernyő:
*
*
*
*
*
Biztosítási adatok:
Limit:
A biztosított kockázat vonatkozásában a biztosító szolgáltatásának a felső határa a szerződő által választott limit. A limit jogszabályi megfelelőssége minden esetben a szerződő fél kötelezettsége.
Önrészesedés:
Biztosítási díj:
*
*
Díjfizetés esedékessége:
Díjfizetés módja:
Díjfizetés gyakorisága:
Biztosítási időszakonként előre, a számlán megjelölt esedékességi dátum szerint. A biztosítási díj fizetése a szerződő felet terheli és biztosítási időszakonként egy összegben, előre kell megfizetni.
átutalás
éves
Biztosítási feltételek:
*
*
*
Kijelentem, hogy az ajánlat megtétele előtt megismertem, áttanulmányoztam a Biztosító AHE-43501/2  számú nyomtatványát, amely együttesen tartalmazza az általános biztosítási feltételekre vonatkozó ügyféltájékoztatót, valamint a felelősségbiztosítás általános biztosítási feltételeit, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadom. 
Kijelentem, hogy az ajánlat megtétele előtt megismertem, áttanulmányoztam a Biztosító AHE-10462/1 számú nyomtatványát, amely azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a biztosító és a szerződő fél között az általános biztosítási feltételek és különös biztosítási feltételek alapján létrejött felelősségbiztosítási szerződésekre alkalmazni kell, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadom.
Kijelentem, hogy az ajánlat megtétele előtt megismertem, áttanulmányoztam a Biztosító AHE-12600/6 számú nyomtatványát, amelyben tájékoztatást kaptam a biztosító elnevezéséről, székhelyéről, jogi formájáról, a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés megtekinthetőségéről, a biztosítási titokra vonatkozó szabályokról, az adatkezelés és adattovábbítás, valamint a panaszkezelés szabályairól, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadom. 
Alulírott kijelentem, hogy a Polgári Törvénykönyvtől eltérő, a biztosítási szerződésből származó követelések 1 éves elévülési idejére vonatkozó kikötést kifejezetten elfogadom.
Kijelentem, hogy a biztosítási szerződési feltételeket, ideértve a személyes adatok és a biztosítási titok kezelésére vonatkozó részeket is, megismertem és tudomásul vettem. Tudomásul veszem továbbá, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerződés létrejöttéhez.
*
*
Alulírott szerződő/biztosított nyilatkozom, hogy a biztosításközvetítő által elvégzett igényfelmérést követő választásom alapján a Pilóta nélküli légi járművek üzembentartóinak felelősségbiztosítása (AHE-41409) biztosítási termékismertetőjét (IPID) megismertem, és kijelentem, hogy ez a termék az igényeimnek megfelelő.
*
Továbbá tudomásul veszem, hogy a biztosító az ajánlat elfogadásáról automatizált kockázat-elbírálás során dönthet. Az automatikus döntéshozatallal kapcsolatos jogaimról szóló részletes tájékoztatást, amelyet az Ügyféltájékoztató és Szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/6) című dokumentum tartalmaz, megkaptam.
*
Kérjük, a hiánytalanul kitöltött ajánlatot küldje el az dronfb@allianz.hu e-mail címre. 
 
A felelősségbiztosítási szerződés kizárólag abban az esetben jön létre, ha a beküldött ajánlatot a biztosító kifejezetten elfogadta és a szerződés létrejöttéről a kötvényt megküldte.
 Allianz Hungária Zrt.
*
 
 
 
.............................................................................. 
                                                                                                      Szerződő aláírása
8.2.1.3144.1.471865.466429
A kockázatviselés első napját követő hónap 1. napja.
Biztosítási évforduló:
éves
Az ajánlat *-gal jelölt kötelező mezői nem lettek kitöltve!
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	gondozo: 
	lejarat: 
	most: 
	scriptzaro: 
	Szerződő_neve: 
	Szerz_székhely: 
	Szerz_székhely_ir: 
	Szerz_ado: 
	Szerz_kapcs: 
	Szerz_cím_ir: 
	Szerz_cím: 
	Szerz_tel: 
	Szerz_tel_2: 
	Szerz_email: 
	Szerz_email1: 
	Biztosított_neve: 
	Bizt_székhely_ir: 
	Bizt_székhely: 
	Bizt_ado: 
	Bizt_kapcs: 
	Bizt_cím_ir: 
	Bizt_cím: 
	Bizt_tel: 
	Bizt_tel_2: 
	Bizt_email: 
	Bizt_email1: 
	Adatok_másolása: 0
	Vállalkozási forma: 
	Vállalkozási forma: 
	Adatok_másolása1: 0
	Adatok_másolása2: 0
	eletkor_ellenor: 
	Button1: 
	Neve: 
	Címe_ir: 
	Címe: 
	DateTimeField1: 
	Button2: 
	Tartam: 
	kezd: 
	vege: 
	TextField1: 
	hatarozott_ellenor: 
	hatarozott_max: 1901-12-30
	ipari: 0
	mezo: 0
	film: 0
	vad: 0
	egyeb: 0
	elektromos: 0
	media: 0
	oktatas: 0
	terkep: 0
	Egyéb_tevékenység: 
	tevekenysegek: 0.00000000
	tevekenysegek_2: 
	Típus_megnevezés: 
	merevszárnyú: 
	forgószárnyas: 
	multicopter: 
	egyedi_az: 
	gyártási_sz: 
	egy_motoros: 
	multi-motoros: 
	akkumulátoros: 0
	Button3: 
	Motor_típus: 
	Üzemanyag_fajta: 
	A maximális felszálló tömeg a drón és a drónhoz kapcsolt összes kiegészítő felszerelés (kamera, GPS, stb.) teljes tömegét jelenti!: 
	év: 
	nap: 
	hónap: 
	perc: 
	verzio: 
	nem: 
	igen: 
	GPS_az: 
	limitek: 
	önreszek: 
	biztdij: 
	aszf: 0
	egyedi: 0
	kulonos: 0
	osszes2: 0
	osszes1: 0
	osszes3: 0
	osszes4: 0
	A gombra kattintva lezárhatja és elküldheti a kitöltött dokumentumot a dronfb@allianz.hu e-mail címre!: 
	datum: 
	NincsToltve: 
	TextField2: 
	A gombra kattintva lezárhatja és kinyomtathatja a kitöltött dokumentumot!: 



