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LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK 
 

 

UNIQA Vállalati hitelvédelem 

  

• Szolgáltatási igénybejelentő  

• Biztosítási termékismertető 

• Biztosítás tájékoztató ÁSZF 

• Biztosítotti nyilatkozat  

 

Személy- és kishaszonjármű 

Továbbszámlázott Hitelvédelem Biztosítás 

• Szolgáltatási igénybejelentő Uniqa Hitelvédelem 

• Biztosítási termékismertető Uniqa Hitelvédelem 

• Távértékesítési tájékoztató Uniqa Hitelvédelem 

• Biztosítotti nyilatkozat Uniqa Hitelvédelem biztosításhoz 

• Uniqa Hitelvédelem csoportos biztosítás ÁSZF 

 

Továbbszámlázott CASCO biztosítások 

• Allianz flotta-CASCO biztosítási feltételek 

• Allianz flotta-CASCO ügyféltájékoztató-kiegészítés 

• Generali általános ügyféltájékoztató 

• Generali flotta-CASCO biztosítási feltételek 

• Union CASCO biztosítási termékismertető 

• Union CASCO biztosítási feltételek 

Továbbszámlázott GAP (vételár-biztosítás) 

• Colonnade szgk vételár-biztosítás – termékismertető 

• Colonnade szgk vételár-biztosítás – általános feltételei 

• Colonnade szgk vételár-biztosítás – különös feltételei 

Utasbiztosítás 

• Allianz utasbiztosítási feltételek és ügyféltájékoztató 

Nagyhaszonjármű 

Továbbszámlázott vagy beépített CASCO biztosítások 

• Aegon Flotta Casco Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek 

• Aegon Flotta Casco Biztosítási termékismertető 

• Allianz flotta-CASCO biztosítás termékismertető 

• Allianz flotta-CASCO biztosítási feltételek 

• Allianz flotta-CASCO elemi kár-biztosítás 

• Allianz flotta-CASCO lopáskár-biztosítás 

https://unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/igenybejelento_vallalati_hitelvedelem.pdf
https://unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/biztositasi_termekismerteto_vallalati_hitelvedelem.pdf
https://unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/uniqa_vallalati_hitelvedelem_aszf.pdf
https://unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/biztositotti_nyilatkozat_vallalati_hitelvedelemhez.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1si%20ig%C3%A9nybejelent%C3%B4%20Uniqa%20Hitelv%C3%A9delem.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Biztos%C3%ADt%C3%A1si%20term%C3%A9kismertet%C5%91%20(IPID)%20Uniqa%20Hitelv%C3%A9delem.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/T%C3%A1v%C3%A9rt%C3%A9kes%C3%ADt%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20Uniqa%20Hitelv%C3%A9delem.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Biztos%C3%ADtotti%20nyilatkozat%20Uniqa%20Hitelv%C3%A9delem%20biztos%C3%ADt%C3%A1shoz.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Uniqa%20HItelv%C3%A9delem%20csoportos%20biztos%C3%ADt%C3%A1s%20%C3%81SZF.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Allianz%20flotta-CASCO%20biztos%C3%ADt%C3%A1si%20felt%C3%A9telek_0.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Allianz%20flotta-CASCO%20%C3%BCgyf%C3%A9lt%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s_0.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Generali%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%20%C3%BCgyf%C3%A9lt%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Generali%20flotta-CASCO%20biztos%C3%ADt%C3%A1si%20felt%C3%A9telek.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Union%20CASCO%20biztos%C3%ADt%C3%A1s%20term%C3%A9kismertet%C5%91.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Union%20CASCO%20biztos%C3%ADt%C3%A1si%20felt%C3%A9telek.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20szgk%20v%C3%A9tel%C3%A1r-biztos%C3%ADt%C3%A1s%20-%20term%C3%A9kismertet%C5%91.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/GAP%20Biztos%C3%ADt%C3%A1s%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20Felt%C3%A9telei_0718.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/EuroGAP%20Biztos%C3%ADt%C3%A1s%20K%C3%BCl%C3%B6n%C3%B6s%20Felt%C3%A9telei_0718.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Allianz%20utasbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20felt%C3%A9telek%20%C3%A9s%20%C3%BCgyf%C3%A9lt%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/flc-sz-210301.pdf
http://unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/flc-pid-210301.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Allianz%20flotta-CASCO%20biztos%C3%ADt%C3%A1s%20term%C3%A9kismertet%C5%91.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Allianz%20flotta-CASCO%20biztos%C3%ADt%C3%A1si%20felt%C3%A9telek.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Allianz%20flotta-CASCO%20elemi%20k%C3%A1r%20biztos%C3%ADt%C3%A1s.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Allianz%20flotta-CASCO%20lop%C3%A1sk%C3%A1r-biztos%C3%ADt%C3%A1s.pdf
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• Allianz flotta-CASCO töréskár-biztosítás 

• Allianz flotta-CASCO ügyféltájékoztató-kiegészítés 

• CIG flotta-CASCO biztosítási feltételek 

• Union flotta-CASCO biztosítási feltételek 

Továbbszámlázott vagy beépített GAP (vételár-biztosítás) 

• Colonnade tgk vételár-biztosítás – termékismertető 

• Colonnade tgk vételár-biztosítás – általános feltételei 

• Colonnade tgk vételár-biztosítás – különös feltételei 

Gépek és berendezések 

Beépített vagyonbiztosítások 

• Colonnade all risk vagyonbiztosítás feltételek 

• Colonnade all risk vagyonbiztosítás termékismertető 

• Colonnade általános kizárások záradéka 

• Colonnade elektronikus berendezések all risks biztosítása termékismertető 

• Colonnade elektronikus berendezések all risks biztosítási feltételek 

• Colonnade kárrendezési dokumentumok záradéka 

• Colonnade szállítási kockázat záradék 

• Generali all risks gépbiztosítási termékismertető 

• Generali általános ügyféltájékoztató 

• Generali általános vagyonbiztosítási feltételek 

• Generali elektronikus berendezések all risks biztosítása termékismertető 

• Generali elektronikus berendezések all risks biztosításának feltételei 

Aegon TOTÁL II vagyonbiztosítás feltételek 
Aegon TOTÁL II vagyonbiztosítás -egyedi záradék 
Aegon TOTÁL II vagyonbiztosítás 1. számú melléklet 
Aegon TOTÁL II vagyonbiztosítás termékimertető 

NN Oltalom Balesetbiztosításhoz kapcsolódó nyomtatványok 

• Igénybejelentés, betegség, műtét 

• Igénybejelentés, halál 

• Igénybejelentés, keresőképtelenség 

• Igénybejelentés, rokkantság 

• Kedvezményezett jelölő nyilatkozat 

• UniCredit baleseti feltételek 

A termékhez kapcsolódó további dokumentumok az alábbi helyen érhetőek el: 

https://www.unicreditbank.hu/hu/maganszemelyek/biztositasok/egeszsegbiztositas.html 

 

https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Allianz%20flotta-CASCO%20t%C3%B6r%C3%A9sk%C3%A1r-biztos%C3%ADt%C3%A1s.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Allianz%20flotta-CASCO%20%C3%BCgyf%C3%A9lt%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/CIG%20flotta-CASCO%20biztos%C3%ADt%C3%A1si%20felt%C3%A9telek.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Union%20flotta-CASCO%20biztos%C3%ADt%C3%A1si%20felt%C3%A9telek.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20tgk%20v%C3%A9tel%C3%A1r-biztos%C3%ADt%C3%A1s%20-%20term%C3%A9kismertet%C5%91.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20tgk%20v%C3%A9tel%C3%A1r-biztos%C3%ADt%C3%A1s%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%20felt%C3%A9telei.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20tgk%20v%C3%A9tel%C3%A1r-biztos%C3%ADt%C3%A1s%20k%C3%BCl%C3%B6n%C3%B6s%20felt%C3%A9telei.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20all%20risks%20vagyonbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20felt%C3%A9telek.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20all%20risks%20vagyonbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20term%C3%A9kismertet%C5%91.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%20kiz%C3%A1r%C3%A1sok%20z%C3%A1rad%C3%A9ka.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20elektronikus%20berendez%C3%A9sek%20all%20risks%20biztos%C3%ADt%C3%A1sa%20-%20term%C3%A9kismertet%C5%91.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20elektronikus%20berendez%C3%A9sek%20all%20risks%20biztos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1nak%20felt%C3%A9telei.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20k%C3%A1rrendez%C3%A9si%20dokumentumok%20z%C3%A1rad%C3%A9ka.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Colonnade%20sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1si%20kock%C3%A1zat%20z%C3%A1rad%C3%A9k.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Generali%20all%20risks%20g%C3%A9pbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20term%C3%A9kismertet%C5%91.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Generali%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%20%C3%BCgyf%C3%A9lt%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_1.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Generali%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%20vagyonbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20felt%C3%A9telek.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Generali%20elektronikus%20berendez%C3%A9sek%20all%20risks%20biztos%C3%ADt%C3%A1sa%20-%20term%C3%A9kismertet%C5%91.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Generali%20elektronikus%20berendez%C3%A9sek%20all%20risks%20biztos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1nak%20felt%C3%A9telei.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Igenybejelentes_betegseg_mutet_korhazi%20kezeles_csoportos%20201805_0.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Igenybejelentes_halal_csoportos%201805_0.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Igenybejelentes_keresokeptelenseg_csonttores_csoportos%20201805_1.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Igenybejelentes_rokkantsag_csoportos%201805_0.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/Kedvezme%CC%81nyezett%20jelo%CC%88lo%CC%8B%20nyilatkozat_0.pdf
https://www.unicreditleasing.hu/sites/default/files/inline-files/UniCredit_baleseti_Feltetelek_20180525_0.pdf
https://www.unicreditbank.hu/hu/maganszemelyek/biztositasok/egeszsegbiztositas.html

