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A hajÓzás akkor élnlény,
lra a végénbiztonságban révbe ér

TisZelt ÜgyfelÜnkl

Örömmel üdvözöljük ont a Generali Biztosító Zrt. biztosítottainak körében!
Társaságunk ahazai biztosítási piac meghatározó képviselójeként immár több mint 10 éve foglalkozik vízi járművek felelősség- és casco biztosításával. Tájékoztatjuk' hogy társaságunk az |VASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon
szereplő Generali Csoporthoz tartozik.
A társaság neve: Generali Biáosító Zrt.
A társaság alaptókéje (egyzett tókéje): 4 500 000 000 Ft
Alap (egyzett) tóke ténylegesen rendelkezésre bocsátott összege: 4 500 000 000 Ft

A társaság székhelye: 1 066 BudapesLreréz krl' 4244.
A székhely állama: Magyarország
Cégjegyzékszáma: 01 -1 0-041 305
Adószáma: 1 o3o8o24 -4- 44
Nyilvántartja: a Fóvárosi Törvényszék Cégbí'osága
Fő tevékenységi köre: nem-életbiáosítás
A társaság cégÍormája: részvénytársaság
Mtlködési módja: zártkörű
Telefon:06 1 301 7100
A társaság egyedüli részvényese:Generali CEE Holding B.V.
Cégjegyzékszáma: Amszterdami Kereskedelmi Kamara nyilvántartásában
Székhelye: NL-1 1'l2XN Diemen, Diemerhof 32

34275688

A biáosító 201 8. január 1-jétől kezdódóen évente jelentést tesz közzé atizetőképességéról és pénzügyi helyzetéről. A jelentés a biztosító honlapján (generali.hu) érhetó el.
A biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB vagy Felügyelet)

A Felügyelet elérhetőségei

Székhelye: 1054 Budapest' Szabadság tér 8-9.
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP PostaÍiók 777
Központi telefon:06 1 489 9100
Központi fax: 06 1 489 9102
Webcím: http://mnb.hu/felugyelet
ÜgyÍélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisáina krt' 39'
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 40 203 776
Ü gyfélszol gálat elektronikus levelezési címe:
u
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FelhÍvjuk a Íigyelmét a FelÜgyelet fogyasztóvédelmi honlapjára (http://mnb.hu/Íogyasztovedelem), az ott elérhető tájékoáatókra és öszszehasonlítást segítő alkalmazásokra'

Tájékoáatjuk, hogy a Balatoni HajózásiZrt. (BH zrt.) és biáosítónk között létrejött Íelelősségbiáosításiszeaődés alapján Ön a kikötŐhely bérleti szerzódés létrejöttével és a biztosítási dijat is magában foglaló bérleti dij megÍizetésévelaz alábbi feltételek szerinti kishajó
felelősségbiáosÍtási szolgáltatásunk védelmébenrészesül.

A biztosító kockázatviselésének kezdete 2020. április 1. napja, amennyiben ön a bérleti szerzŐdést eddig az idópontig megköti és a
bérleti dijat megÍizeti. Ha a bérleti szeződés megkötésére ezt követően kerül sor, úgy a kocktízatviselés kezdete a bérleti szerződés
megkötésének napja' de legkorábban a bérleti díj megfizetésétkövető nap 0.00 órája'

A biztosító kockázatviselése a biáosítási dij hiánytalan megÍizetése esetén 2020. november 30. napjáig tart.
Fethíviuk szíves figyelmét, hogy a biztosítottak nyilvántartása érdekébena BH ZÉ.az ön szeméIyes adatait (név, lakcím/székhely, lajstromszám) társaságunk részéreátadja. Amennyiben ön nem kíván ielen biztosítási konstrukció szerint biztosítási
védelemben részesülni, vagy az adatok továbbíttísához nem iárulhozzá, úgy kériÜk' hogy ezt a BH Zrt. felé Iegkésőbb 2019.
december31. napjáig' vagy ezt követő szerződéskötés esetén a bérleti szerződés a!áírásával egyideiiIleg írásban szíveskedjen
ielezni.

A biztosítási fedezet a vonatkozó feltételek' valamint az alábbi kizárások kivételévelkiterjed a biztosított által, a vízi jármŰ birtoklásával

vagy használatával kapcsolatban, Magyarország területén okozott, ill. bekövetkezett minden olyan kárra, amelyért a magyar jog szabá|yai szerint felelŐsséggel tartozik.

