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Az MKB Bank €s Biztosit6 tulajdonv6ltis k6vet6en megsziintette a biztosit6si tev6kenys6g6t
a tarsashazi iizlet6gban, ezdrt 201 7. februrir 1 -i hat6llyal a Szdvetkezet biztositds6t felmondta.

T6jdkoztatjuk Ondket, hogy az 6piiletek biztosit6i dssz6rt6ke jelentos, ezdrt az 6ndk 6rdek6-
ben l6tsziiks6glet ekkora vagyon biztositiisa. Az igazgat6shg megbizt,a a Bizbr6ker Kft., hogy
keressen a szd'vetkezeti hinak szarnina megfelel6 biztositrist az eddigi, illetve b6vitett szol-
g6ltat6st tartalmaz6 teljes kdni 6piiletbiztosit6sra.
A Bizbr6ker Kft. tdbb biztosit6 feltdteleit {tndzte 6s az igazgat6shg hrirom biztosit6 ajinlatflt
megfelel6nek it6lte a kor6bbi igdnyekhez. Tdbbletszolgriltat6st is ajrinl.: Grupama Biztosit6,
Sign6l Iduna Biztosit6 6s az Aegon Biztosit6.

A k6nendez6s 6s a biztositrisi felt6teiek figyelembevdteldvel t6'rt6nt a biztosit6i aj6nlatok, il-
letve biaosit6k ki vAlasztdsa.
A biztosit6si itrak az ekniit 2 6vben dvbenjelent6sen megemelkedtek ez6rt az el6zo biztosit6-
si drakat ugyanazon felt6telek mellett egyik biztosit6 sem v6llalta. Az lgazgatbsdg irgy d6n-
tdtt, hogy a megemelkedett biztosit6si arakat a tov6bbiakban nem tudja ajelenlegi kdzds k61t-
s6gb6l 100%-osan finanszirozni, ez6rt 2017. januir 30-6ra kdzgyril6st hiv dssze ahol a tulaj -
donosoknak kell an6l ddntenie, hogy teljes kdrii a lalcisokra is kiterjed6 biztositist vary
kizrir6lag kiiziis teriiletre kiissiin biztositdst

A kiv6lasztott 3 biztosit6 termdkeinek feltdtelei kisebb nagyobb elt6r6ssel megegyeznek.

N6v Lakiisra is kiteri esztett
Grupama 16 Ftl n2 /H6
Sigm6l l3Ftl rn2 /H6
Aegon 19 Ft I m2/ Hb

Kdriink mindentit, hogy a k6s6bbiekben a lakis hasznilata sonin figyeljenek oda az egym6s-
nak okozott krirokra (ddnt6en a lehztatis, illetve vezet6kes vizkrirok) annak 6rdek6ben, hogy
ezekkel csdkkenthessiik a k6rok szirmdt 6s annak dsszegdt, mert ezek mrir rdvid trivon is a biz-
tositisi dsszegek emelkedds6t eredm6nyezik.

A kdrbejelent6st a tov6bbiakban, a Sziivetkezet irodijdban tehetik meg, ahol a bejelent6-
sek a Kft. riltal biztositott online feliileten keriilnek riigzit6sre. A nyilatkozatok al6irat6-
s6ban a Kft. munkatirsai segitenek.

K6s6bbiekben sziiskdg eset6n a biaositrisi kdtv6nyb6l m6solatot kdrhetnek az iroddban, illet-
ve a Bizbr6ker Kft. munkat6rsait6l, abban az esetben, ha a lak6sokra is kiterjesztett biztosit6st
szayazza meg a kdzgyrilds.

Bizunk benne, hogy az 6nr6sz n6lkii1i, kib6vitett szolgaltatrisokat tz.rtalmaz6 biztosit-ris min-
denki megel6ged6sdre szolgdl majd.
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kizrir6lag k6zds teriiletek biztositva
12Ft/n2 /H6
12Fr I m2 /H6
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