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M E G H I V O
2017. januhr 30.-6n 17 6rakor tartand6 kiizgyiil6sre

Helyszin
1211 Budapest, II. Rik6czi Ferenc ft 106. -108. (Kardcsony S6ndor Alt. Isk )

II. RSk6czi Ferenc rftt 6s Kar6csony S. (s6t6l6) u. sarok

Meghivottvend6gek Biztosit6kk6pvisel6i

A kiitelez6 technikai szavazdsok:
a) Levezet6elndk, j egyz6kdnywe zet6 6s 2 f6 hitelesit6 megv6laszt6sa.
b) Napirendi pontok elfogaddsa

Napirendi nontok:
1. Sziivetkezet 6piileteire vonatkoz6 biztositfsi m6dozatok ismertet6se, diint6s a n6dozatok

valamelyik6nek elfo gadrisri16l.
2. Tfj6koztat6 a viz6rdk esetleges elektronikus trivleolvasdsdr6l a csere kapcsin.

2017. 01. 30./5 sz. Hatdrozati Javaslat:
A kdzgy'ril6s, az el6terjesztett 6s megismert bidositrisi m6dozatok kdziil elfogadja ...... v6ltozatot, 6s
egyben felhatalm azza a szovetkezet eln6k6t, hogy k6sse meg a ....... elfogadott m6dozath biztosittlsi
szeru6d6st.
A biaositisi dij, amelynek lakrisonk6nti m'z-re kisz6mitott ...... Ft-os dija kdzds kdltsdg m6djara keriil
beszed6sre, behajt6sra.
A kdzgyril6s rigy ddnt, hogy jelen hatdrozata alapjin a biztosit6 a vagyonbiztositrisi szolgriltat6st
(k6rkifizet6st), illetve a lak6sszdvetkezet rdszere teljesiti, amennyiben a lak6stulajdonosnak k6zds
kdltsdg tartoz6sa 6ll fenn (ezriltal csdkken a tulajdonos kdzds kdlts6g tartoz6sa). A hat6rozat nem
vonatkozik azokta abiztositottaftra, akiknek lak6srira, tulajdonr6sz6re hitelfedezeti biztosit6k, vagy m6s
olyan jog keriilt bejegyz6sre, melynek alapjan harmadik f61 jogosult a biztosit6 szo1g61tat6s6ra 6s ezen
harmadik f6l a szolg ltatisr6l nem mond le. (engedm6nyezt6k a hitelhez kapcsol6d6 biztositisi
szerz6ddssel a krirt6rit6st a hitelfoly6sit6ra).
A kdzgyril6s elfogadja, hogy a biztositrlsi dij minden 6vben a biztosit6 riltakinos szerzbddsi felt6telei
szerinti m6rtdk6vel emelkedik.

Hatirozatk6ptelens6g eset6n rz Alapszabhly 12.6 pontja szerint - a napirendi pontok
viltozatlanul hagyrflsa mellett - megism6telt ktizryiil6s keriil megtartrisra az alibbi id6pontban'
amely hatdrozatk6pes a megjelentek sz:imrit6l fiiggetleniil.

Id6pontia: 2017. januir 30.-6n l7 6ra 30 perc
Helyszin

1211 Budapest, II. Rdk6czi Ferenc ft 10G108. (Karicsony Sdndor Alt. Isk.)
II. Rik6czi Ferenc rit 6s Karicsony S. (s6til6) u. sarok
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szdvetkezet elndke

Kelt; Budapest, 2017. 01. 12.


