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„V. BIZTOSÍTÁSI DÍJ, DÍJFIZETÉS” fejezet az alábbival egészül ki:

„XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK” fejezet az alábbiakban módosul:

9.

8.

l)

a törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok
tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô kötvénynyilvántartó
szervvel, a kártörténeti nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó
szervvel, továbbá a jármûnyilvántartásban nem szereplô
gépjármûvekkel kapcsolatos közúti közlekedési igazgatási
feladatokkal összefüggô hatósági ügyekben a közlekedési
igazgatási hatósággal, valamint a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalával,

8.

t)

a mezôgazdasági biztosítási szerzôdés díjához nyújtott
támogatást igénybe vevô biztosítottak esetében az agrárkármegállapító szervvel, a mezôgazdasági igazgatási szervvel,
az agrárkár-enyhítési szervvel, valamint az agrárpolitikáért
felelôs miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló,
gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel

Amennyiben a Szerzôdô a díjat – díjátvételre biztosítói
meghatalmazással rendelkezô – többes ügynöknek ﬁzette, a díjat –
legkésôbb a ﬁzetés napjától számított negyedik napon – a biztosító
számlájára vagy pénztárába beérkezettnek kell tekinteni; a szerzôdô
fél azonban bizonyíthatja, hogy a díj korábban érkezett be.

„VIII. EPOSTA SZOLGÁLTATÁS” fejezet az alábbiban módosul:
A küldeményeket elektronikus formában a Biztosító csak e-mail címre továbbítja,
mobilszámra nem.

Továbbá:
•

•

Az ePosta szolgáltatás igénybevételének feltétele a csoportos
beszedési megbízással vagy egyedi banki átutalással vagy
rendszeres bankkártyás ﬁzetéssel történô díjﬁzetés. A szerzôdô
a biztosítás díjﬁzetési módjának a biztosítási idôszakon belül – e
három díjﬁzetési módtól eltérôen – a biztosítás szabályai szerinti
módosítására nincs lehetôsége. Évfordulóra történô módosítás
esetén az ePosta szolgáltatás megszûnik.
Amennyiben a szerzôdô ePosta szolgáltatást kér, a biztosító
részére jelen nyilatkozatban megadott e-mail cím jövôbeli,
bármilyen formában történô megváltoztatása azzal jár, hogy a
biztosító az ePosta küldeményeket az utoljára megadott e-mail
címre kézbesíti.

A szolgáltatást bármelyik fél a másik féllel igazolhatóan, a biztosítási
évfordulót megelôzô 30. napig közölt felmondással csak az adott
biztosítás biztosítási évfordulójával lehet.
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szemben, ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy
írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét
vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az
adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a p)–s) pontban megjelölt
szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés
célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának
minôsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés
megjelölése is.
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