Adószám: 12185960-4-44
Major László
Szolgáltatás
megnevezése: TEÁOR 6512
Nem életbiztosítás
Mentes az adó alól
Óvári-Vass Erika

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet és az utazási vállalkozók 2021. évre vonatkozó vagyoni
biztosíték kötelezettségének különös szabályairól szóló 470/2020. (X. 29.) Kormányrendelet alapján meghatározott vagyoni biztosíték szolgáltatására,
valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (4) bekezdésében és a rendelet 9/A.§-ában meghatározott kötelező biztosításra
vonatkozó kezesi biztosítás tárgyában

Kötvény száma: KT-KE-796-20201210
Ajánlat száma: AJ-KE-796-20201210
Jelen biztosítási kötvény alapján a Biztosító vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a kötvényben meghatározottak szerint
biztosítási fedezetet nyújt a megjelölt Biztosítási feltételeknek megfelelően a Biztosítottnak:

BIZTOSÍTÓ ADATAI
Név, társasági forma:
Cím:
Adószám:
Telefon:
E-mail cím:

Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1132 Budapest, Váci út 36-38.
12185960-4-44
+36 1 452-3313
kezesi@eub.hu

SZERZŐDŐ / BIZTOSÍTOTT ADATAI
Név, társasági forma:
Cím:
Adószám:
Cégjegyzésre jogosult képviselő neve:
Telefonszám:
E-mail cím:

Vista Utazási Irodák Kft.
1061 Budapest, Andrássy út 1. Magyarország
10415319-2-42
Zsobrák Tamás, Kurucz János
+36 1 429 99 99
andrassy@vista.hu

BIZTOSÍTÁS TARTAMA
Kockázatviselés kezdete:
Kockázatviselés vége:
Kockázatviselés tartama:

2021-01-01
2021-12-31
határozott

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL
Feltétel jele:

EUB2019-06KE

A BIZTOSÍTÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
Biztosítási összeg
Biztosítási szolgáltatás

Vagyoni biztosíték

Belföldi utazásszervezői tevékenységre

Nemzetközi utazásszervezői tevékenységre:

Biztosítási összeg
Utazók hazaszállítására és a kényszerű
tartózkodás költségeinek fedezésére
vonatkozó biztosítás

500 000 Ft

100 000 Ft

65 000 000 Ft

6 500 000 Ft

BIZTOSÍTÁSI DÍJ
Biztosítási díj:
Megfizetett díj:
Díjfizetés:

1 121 556 Ft / év
1 121 556 Ft
egyszeri

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 165. § (1) előírásai szerint
Társaságunk mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól. A fenti ill. a 2000. évi C. törvény a számvitelről számviteli bizonylat
kibocsátására vonatkozó előírásai szerinti, ügylet teljesítését tanúsító okmány kibocsátására vonatkozó kötelezettségének ezen
kötvény kiállításával tesz eleget a Biztosító.
Cégjegyzékszám: 01-10-043228. A Biztosítási Cégcsoportok Jegyzékében szereplő Generali Csoporthoz tartozó társaság

Adószám: 12185960-4-44
Szolgáltatás megnevezése: TEÁOR 6512
Nem életbiztosítás
Mentes az adó alól

ZÁRADÉK
ZÁRADÉK I.
Biztosíték: 50.470.000 forint összegű óvadék a Biztosító javára.
Az óvadékot a Biztosító a vonatkozó biztosítási feltételek szerinti biztosítási események bármelyikének
bekövetkezése esetén használhatja fel a kár összegének, de legfeljebb az óvadék összegének erejéig.
Az utazók hazaszállítására és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére vonatkozó biztosítás biztosítási
eseményének bekövetkezése esetén a szerződő az óvadék igénybevételét követő 15 napon belül köteles
50.470.000 forint összegű óvadékot ismét szolgáltatni, ellenkező esetben a kezesi biztosítási szerződés az
óvadék igénybevételét követő 15. napon megszűnik.
ZÁRADÉK II.
Biztosított köteles a 2020. évi LVIII. törvény utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó
különös szabályai alapján nyilvántartott utalványok;
valamint az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (12)
bekezdése szerint nyilvántartott előlegek és részvételi díjak összegének 2021. március 31., 2021. április 30. és
2021. május 31. napján aktuális állásáról a vonatkozó határnapokat követő 3 munkanapon belül
a Kormányhivatal részére küldendő adatszolgáltatást egyidejűleg a biztosító részére is megküldeni.
Az adatszolgáltatás nem eredményezi a kötvényben meghatározott biztosítási összegek módosulását.

IGAZOLÁS


A Biztosító jelen kötvény kiállításával igazolja, hogy a Szerződő cégjegyzésre jogosult képviselője felhatalmazta a
Biztosítót, hogy a Szerződő az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.)
Kormányrendelet alapján megkötött vagyoni biztosítékkal és kötelező biztosítással kapcsolatos szerződése
bárminemű változásáról haladéktalanul írásban értesítse Budapest Főváros Kormányhivatalát (BFKH) (1124
Budapest, Németvölgyi út 37-39.).



A szerződő a nyilatkozatát a biztosítási titok alóli felmentés céljából, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény 137 §. a) pontja alapján az utazási vállalkozások vagyoni biztosítékával és kötelező biztosításával
kapcsolatos biztosítási titkot képező adatok körére tette.

Kelt, Budapest, 2020-12-30

……………………………………………………
Európai Utazási Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 165. § (1) előírásai szerint
Társaságunk mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól. A fenti ill. a 2000. évi C. törvény a számvitelről számviteli bizonylat
kibocsátására vonatkozó előírásai szerinti, ügylet teljesítését tanúsító okmány kibocsátására vonatkozó kötelezettségének ezen
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