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MEGHATALMAZÁS

Alulírott,
Biztosított/Ügyfél/Cég neve
Biztosított/Ügyfél születési helye, ideje
Cég esetén cégjegyzékszám*

Biztosított/Ügyfél állandó lakcíme
Cég esetén székhelye
*Cég esetében a meghatalmazás kizárólag a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírásával
érvényes, továbbá mellékletként csatolni szükséges a cég 30 napnál nem régebbi
cégkivonatát és a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát.
ezúton meghatalmazom

Meghatalmazott neve
Meghatalmazott születési helye, ideje
Meghatalmazott lakcíme
hogy helyettem és nevemben a Chubb European Group SE
Magyarországi Fióktelepe előtt az alábbi ügyben teljeskörűen eljárjon:

A Chubb European Group SE a francia biztosítási törvénykönyv hatálya alá tartozó biztosítótársaság,
amelynek székhelye La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie,
Franciaország, és amelyet a nanterre-i Kereskedelmi Bíróság a 450 327 374 szám alatt vett nyilvántartásba.
Chubb European Group SE a jegyzett tőkéjének (896.176.662 EUR) teljes összegét befizette. Chubb
European Group SE Magyarország területén biztosítási tevékenységét a Chubb European Group SE
Magyarországi Fióktelepén (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó cégbíróság neve:
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000467) keresztül fejti ki. A helyi hatósági
felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) látja el.

Kérjük, a beazonosítás érdekében az alábbi adatokat adja meg:
Biztosított készülék pontos típusa
Készülék IMEI száma
Előfizetői telefonszám, amely a fenti
készülékhez tartozik
Fedezetazonosító/ Kötvényszám
Kárszám

Az Ön által a rendelkezésünkre [vagy adott esetben a biztosításközvetítő rendelkezésére] bocsátott
személyes adatokat kockázatértékelési, szerződésadminisztrációs, kárrendezési vagy más biztosítási
ügyintézés céljából kezeljük. Az adatkezelés részletes leírása a Chubb Á ltalános Adatkezelési
Szabályzatában található, mely ezen a weboldalon érhető el: [https://www2.chubb.com/hu hu/footer/privacy-policy.aspx]. Az Általános Adatkezelési Szabályzatból bármikor igényelhet
nyomtatott példányt is, a következő e-mail címen: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti ügyre vonatkozik. Alulírott Meghatalmazó
nyilatkozom, hogy felmentem a Biztosítót a harmadik személyekkel szembeni titoktartási kötelezettsége
alól a Meghatalmazott irányába. A Biztosító jogosult átadni a Meghatalmazott részére a jelen
meghatalmazásban megjelölt biztosítási szerződésre vonatkozó, a meghatalmazásban foglalt képviseleti
tevékenység ellátásához szükséges és biztosítási titoknak vagy személyes adatnak minősülő
információkat.
Kelt, …………………………………………., 202…… év …………………………………. hó …… napján.

…………………………………………………………………
Meghatalmazó aláírása
Cég esetén cégszerű aláírás

……………………………………………………………….
Meghatalmazott aláírása

Előttük, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Anyja neve:

Anyja neve:

Aláírás:

Aláírás:
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