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AFA nyilatkozatr a lergyi jiimivel kapcsolatos€n az afa t6rv6ny rendelkez6sei
alapjdn, van-€ ad6levonasi joga (6fa-alanyok eset6ben)?

I van f] ttincs ! Reszben van, m6d6kq ' | %

Tulajdonovrlzembentan6 ad6sz:imal
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Nyilatkozalok

Kijelentem, hogy a jelen s6riil6ssel kapcsolatban mas szem6lyt5l/biaosii6t6l sem
kan6dt6st, sem biztosil6si szobeltatast nem igdnyeltem.

l4eghatalmazom a Generali BiZosito Zn-t, hogy a jelen kdresem6nnyel kapcsola-
tos hivatalos iratokba {ide6rtve kiildndsen a kdziti k6zleked6si nyilvdntartdsj szerv,
a Rend666g, Ttzoltdsrg, 09y6szseg, Bl6seg), illetve a NAV dltal kezeli dokunlen-
tumokba a karesem6nnyel kapcsolato-s elszimoliisi k6rddsek iiszttidsa 6rdeke-
ben a keresem6ny vizsgelah 6s a kiinendezes lefolytaiasa, 'iovabba a kenendezes
soren tett nyilatkozataim ellen6zese c6ljdb6l betekinisen, tovdbbd beleegyezem,
hogy azokb6l masolati pdldenF kapjon.

Tij6koztatjuk, hogy a biztosit6 a szobelbtds jog- 6s szez6d6sszeri teljesitdse, a
vissza6ldsek riegakaddlyozdsa c6lj6b6l megkeresdssel fordulhat mes biztosit6hoz
a kdvetkez6 adaiok etadasa 6rdekeben:
a) a szez6d6, a bjaositott, a kedvezm6nyezett 6s a kArosult szem6ly azonosit6

adaia;i

b) a biztositott vagyontargyak, kdvetel6sek vagy vagyoni iogok beazonosftasa-
hoz szljkseges adatoki

c) a biztositott vagyoniargyakat, kdvetelesekel vagy vagyoni jogokat 6dnt6en be-
k6vetkezetl biztosiirisi esem6nyekre vonatkoz6 adaiok;

O a megkeresett bjztosft6nal megkdtiitt szeE6des megkdtes6vel kapcsolatban
felmeriill kockAzat felmdrds6hez szilkseges adatok; 6s

e) a megkeresett biztosft6.el megk6t6tt szerz6d6s alapjdn teljesitend5 szolg6lta-
tesok jogalapjanak vizsgdlatahoz sztikseges adatok

Tej6koztatjuk, hogy a kdrbejelenl6s soran megadoit adatai kezelesdnek a szab6-
lyait a generali.hu oldalr6l el6rhelS Adatkezel6si iejdkoztat6 {https/generali.hr.i/
Adaivedelem.asox) tartalmaza.

K6rjnk, hogy a szdveg ethfz6sdval jelezze a fenti nyilatl(ozatok kSziil azt,
amelyiket nem kiv6nja megtennil
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Tulaidonos vagy megbizotija

KSrfelv6teli jegyz6kitn}'!, ia biztosit6lpartnerszerviz l6lti kil)

Kdrlelv6teli hely: Km-6ra dll6sa:

Ssz. lllegnevez6s E N Megjegl,z6s

1. Els6 sz6lv6d6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Szelv6d6 adatai

Gy:irlmiiny:,,.........

! tttov6tas ! esoszenzor ! troveao

Egy6b: ..............

Jeli;ltem: n igen

! nem

Jelmagyanizat E - csere; l-javiies; N-melldkmunka.

Ezen jegF5k6nw kiiitlt6se 6s aldirdsa nem jelenti a birosit6tdGasdg fzetdsi kdtelezettsdg6nek elism'e|€s6t, csupdn a s6rill6sek r6gzitesdre szolgiil-
Alajresommaltandsitom,hogyakifelv6teliiegfz6kdnyv0gyf6lp6ldanyftAivettem. .l

Kelti ....,........... -......6v .............h6 ........nap

Tulajdonos vagy megbizottja

K6rjiik, olvassa el figyelmesen a tiloldali tiij6koztat6t!


