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BIZTOSÍTOTTI NYILATKOZAT 
Erste Prémium Assistance Biztosítási Csomagokhoz 

(Lakossági Banki szolgáltatások nyújtására vonatkozó SZOLGÁLTATÁSI 
KERETSZERŐDÉS alapján Erste Prémium Díjcsomaghoz kapcsolódóan) 

 
 

Családi és utónév:  

  
Születési családi és utónév:  

  
Anyja születési neve:  

  
Születési hely, idő:  

  
Személyi igazolvány szám:  

  
Állampolgárság:  

  

Állandó lakcím:  

  

Levelezési cím:  

  
Erste Prémium Forint Bankszámla száma:  

  
Erste Prémium Assistance Kártya sorszáma:  

 
mint Biztosított ( a továbbiakban: Biztosított) 

 
Alulírott, Biztosított kijelentem, hogy a Europ Assistance S.A. Irish Branch (székhely: 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1, 

Írország, cg.: 905036, a továbbiakban: Biztosító) által nyújtott Erste Prémium Assistance Biztosítási Csomaggal 
kapcsolatban az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-től (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., Cgj szám: 01-10-
041054, felügyeleti szerv: MNB, többes ügynöki biztosításközvetítői engedély száma: 205020184877, a továbbiakban: Bank) 

mint a Biztosító megbízásából eljáró többes ügynöktől a jelen Biztosítotti Nyilatkozat aláírását megelőzően teljes körű és 
részletes tájékoztatást kaptam az Erste  Assistance Csoportos Biztosítási Szerződés feltételeiről, így különösen 

 az assistance szolgáltatások köréről,  

 a kockázatviselés kezdetéről,  

 a Biztosító mentesülési feltételeiről, a kizárásokról, 

 a biztosítási titok kezeléséről, 

 a kárbejelentési szabályokról, továbbá arról, hogy  

 a Biztosító kockázatviselésének megszűnéséről, így arról, hogy a Biztosító kockázatviselése megszűnik: 
  -  a Bank és Biztosító közötti Erste Assistance Csoportos Biztosítási Szerződés megszűnése esetén, annak 

megszűnésével egyidejűleg, 
  -  a Bankkal - úgyis, mint az Erste Assistance Csoportos Biztosítási Szerződés szerződőjével - fennálló Erste 

Prémium Számlavezetési Szolgáltatási Keretszerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnést 
követő nap 0. órájában.  

 
Kijelentem, hogy a Biztosító Ügyféltájékoztatóját és az Erste Assistance Általános Biztosítási Feltételeit, valamint a 

Biztosítási Terméktájékoztató dokumentumot a Banktól a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően átvettem, átolvastam és azok 
ismeretében írtam alá jelen nyilatkozatot. 
 

A fenti tájékoztatást tudomásul véve kijelentem, hogy az Erste Assistance Csoportos Biztosítási Szerződés által nyújtott 
biztosítási védelemre igényt tartok, a Biztosító által nyújtott biztosítási szolgáltatásokat igénybe kívánom venni, és ezútta l 
kérem a Bank és Biztosító közötti Erste  Assistance Csoportos Biztosítási Szerződés hatályának Biztosítottként reám való 
kiterjesztését, amely alapján a Biztosító és közöttem, mint Biztosított között az Erste Prémium Assistance Biztosítási Csomag 
keretében nyújtott biztosítási szolgáltatásokra vonatkozóan biztosítási jogviszony jön létre. 
 

A fentiekre tekintettel felhatalmazom a Bankot arra, hogy az Erste Assistance Csoportos Biztosítási Szerződés 
hatályának kiterjesztéséhez szükséges, banktitok tárgyát is képező személyes adataimat (név, születési hely, dátum, anyja 
neve, állandó lakcím, Erste Prémium Assistance Kártya sorszáma, az Erste Prémium Számlavezetési Szolgáltatási 
Keretszerződés létrejöttének, illetve megszűnésének ténye) a Biztosítónak átadja abból a célból, hogy a biztosítotti jogviszony 
a Biztosító és közöttem létrejöjjön, és a Biztosító a biztosítási szolgáltatást részemre biztosítsa.  

Felhatalmazom továbbá a Bankot és a Biztosítót, hogy az Erste Assistance Csoportos Biztosítási Szerződés 
teljesítéséhez szükséges, bank- és biztosítási titok tárgyát is képező személyes adataimat (név, születési hely, dátum, anyja 
neve, biztosítási fedezetbe vont ingatlan címe, illetve gépjárművek forgalmi rendszáma) a biztosítási szolgáltatás nyújtásában 
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közreműködő Europ Assistance Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-09-
565790) a továbbiakban: Biztosító Közreműködője) szolgáltató részére is továbbadja. 
 
A biztosítási fedezetbe vont ingatlan adatai: 
 

Irányítószám:  

  

Település:  

  

Utca / házszám (emelet/ajtó):  

 
A biztosítási fedezetbe vont gépjármű forgalmi rendszáma: 

 

1)  

  

2)  

 
Tudomásul veszem, hogy a Biztosító kockázatviselésének kezdete jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírását követő nap 0. órája.  
Tudomásul veszem, hogy a biztosítási titkot is képező személyes adataimat a Biztosító, illetőleg a Biztosító Közreműködője 
a biztosítási szerződés megszűnéséig kezeli a Biztosító az Általános Biztosítási Feltételek szerint. 
Tudomással bírok arról, hogy jogosult vagyok a személyes adataim kezeléséről a Banktól, a Biztosítótól, illetőleg a Biztosító 
Közreműködőjétől tájékoztatást kérni, kérhetem személyes adataim helyesbítését, törlését, illetve jogellenesnek vélt 
adatkezelés esetén tiltakozhatok azok kezelése ellen, továbbá a Biztosító belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhatok. 
 
 

Kelt:   

 

 
 

Biztosított aláírása 
  

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

Név:  Név:  

    

Aláírás:  Aláírás:  

    
Cím:  Cím:  

    
Sz.ig.szám:  Sz.ig.szám:  

 
 
Átvétel igazolása: 
 

Kelt:   
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