
Szabályzati kiegészítés a 2015. szeptember 1-től aláírt 
Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz ajánlatokhoz

Általános feltételek IV.12. pont:

12. A szerzôdés a felek ajánlaton és kötvényen jelzett megállapodásával létrejöhet határozott, 
3 éves tartamra.

12.1. Az elsô 3 év végén a biztosítás automatikusan megújul a következô évre, mely idôponttól a 

szabályzat IV.1. és 3. pontja szerint válik határozott idejûvé.

12.2. Ha a Szerzôdô vagy a Biztosító a 3. biztosítási év végét legalább 30 nappal megelôzen írásban 
közli, hogy szerzdést nem kívánja fenntartani (12.1. pont), úgy az a 3. biztosítási év utolsó 
napjának 24. órájakor maradékjog nélkül megszûnik.

12.3. A 12.1. pontban írt három éves határozott idejû szerzôdés esetében a feleket nem illeti meg jelen feltételek 

IV.3.–4. pontja szerinti felmondási jog a szerzôdés elsô három évében. 

12.4. Határozott 3 évre létrejövô szerzôdések esetében a Biztosító tartamkedvezmény helyett az értékkövetésre 

árgaranciát vállal: a szerzôdés 3 éves tartama alatt, a biztosítási évfordulón elvégzi a szerzôdés biztosítási 

és szolgáltatási összegeire a jelen feltételek VII.3. pontja szerinti – az azonos  termékekkel és idôszakban 

kötött szerzôdésekre is hatályos és azokkal azonos mértékû – értékkövetést (összegemelést), a Szerzôdô által 

fi zetendô biztosítási díjat azonban változatlanul hagyja. Határozott 3 évre létrejövô szerzôdések esetében 

a Biztosító nem él a jelen feltételek VII.4. pontjában megfogalmazott díjmódosítási jogával sem. Ez azt 

jelenti, hogy a Szerzôdô mindhárom biztosítási évben változatlan díjat fi zet. 

 

12.5. A biztosítási szerzôdés a 4. évre a Biztosító által a közölt díjtétellel és díjjal érvényes, a Szerzôdônek 

azonban joga van arra, hogy jelen feltételek IV.12.2. pontja alapján a szerzôdést a 3 év végére felmondja. 

Amennyiben a Szerzôdô a díjemelésre vonatkozó szerzôdésmódosítást írásban nem utasítja vissza, úgy azt 

a Biztosító elfogadottnak tekinti.

12.6. Amennyiben a szerzôdô a 3 éves tartam alatt díjhátralékos lesz (az esedékes biztosítási díj nem érkezik be), 

a Biztosító – a következményekre történô fi gyelmeztetés mellett – a Szerzôdô felet a felszólítás elküldésétôl 

számított harminc napos póthatáridô tûzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridô eredménytelen 

elteltével a Biztosító a díjkövetelést a 3 éves tartamból hátra lévô teljes idôszakra egy összegben késedelem 

nélkül bírósági úton érvényesítheti.

12.7. A 12.1. szerinti határozott tartamú szerzôdés biztosítási összegeinek, illetve szolgáltatásainak jelen feltételek 

VII.3. pontja (értékkövetés) szerinti módosításán kívül esô bármely változtatás kizárólag a felek 
közös megállapodásával, elôzetes egyeztetésével lehetséges.

A kárbiztosítás különös feltételei V.3.3.2. Értéktárgyak körének meghatározása az f) ponttal egészül ki:

 f ) 100.000 Ft egyedi érték feletti karórák, zsebórák (a készítésükhöz felhasznált anyagok fajtájától, 

minôségétôl függetlenül)2
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2 A kár rendezéséhez az óra hivatalos márkakereskedéstôl származó vásárlásának igazolása szükséges.


