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Rövid név OKÉ 

Ki lehet a 

szerződő? 
Bárki, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy a szerződést ilyen személy 
javára köti. 

Ki lehet a 

biztosított? 

A biztosított vagyontárgy tulajdonosa és a tulajdonostársak, valamint a 

kockázatviselés helyén élő azon hozzátartozók, akiknek 

lakcímkártyájában – kivéve bérlemény vagy nem állandóan lakott 

ingatlan esetén - szerepel a kockázatviselési cím 

Biztosítás 

tartama: 

1 éves határozott tartam, mely automatikusan megújul a tartam végén, 

hacsak valamelyik fél az évforduló előtti 30-adik napig nem közli a 

másik féllel, hogy nem kívánja megújítani. 

Minimális 

biztosítási díj: 

Ingóságok és felelősségbiztosítás esetén minimum 6.996 Ft/év 

Épületek, ingóságok és felelősségbiztosítás esetén minimum 9.996 Ft/év 

(az egyéb kiegészítők díja a fenti minimáldíjon felül számítandó) 

Szerződő lehet: ☒ Természetes személy  ☒ Jogi személy  

Milyen módon és 

gyakorisággal 

fizethető a díj? 

Csekkes díjfizetés esetén: negyedéves, féléves, éves 

bármely banki díjfizetés esetén: havi, negyedéves, féléves, éves 

Alapbiztosítás 

biztosítási 

események 

Tűz, robbanás, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, vihar, 

felhőszakadás és villámárvíz, jégverés, hónyomás, árvíz, földrengés, 

földcsuszamlás, kő-, szikla- és földomlás, ismeretlen építmény, üreg 

beomlása, idegen jármű ütközése, idegen tárgy ráesése, idegen tárgyak 

rádőlése, ónos eső, hirtelen hó- és jégolvadás 

Kiegészítő 

kockázatok és 

kiegészítő 

biztosítások: 

Betöréses lopás, rongálás, rablás; vízkár; épületüvegezés törése; 

ingóságok körébe tartozó és egyéb különleges üvegek törése; 

napkollektorok, napelemek; vandalizmus, leszerelés, graffiti; szabadban 

tartott vagyontárgyak; kerti növényzet; kerti veszélytelenítés és állati 

kártevők okozta károk; elfolyt víz; besurranás; készpénz, értékpapír; 

elvesztés, elveszés; sportfelszerelések és babakocsi eltulajdonítás; 

kerékpár biztosítás; lakókocsi biztosítás; síremlékek biztosítása; extra 

szolgáltatási csomag; vállalkozások üvegbiztosítása; kórházi és iskolai 

lopás; fagyasztott élelmiszerek megromlása; füst- és koromszennyezés; 

beázás; háztartási ingóságok közlekedési balesetben történő sérülés; 

előzetes fedezetvállalás; építés-szerelés, felújítás, bővítés időszakára 

vonatkozó biztosítás; Lakásdoktor szolgáltatás, Felelősségbiztosítás, 

Bővített balesetbiztosítás, Garázsban tárolt személygépkocsi és motor, 

Gépjármű assistance, Kisállat biztosítás, Kiterjesztett garancia és mobil 

eszköz biztosítás, Élet és műtéti kiegészítő, Kockázati életbiztosítás, 

Kegyeleti életbiztosítás, Kórházi napi térítés, CT és MR szolgáltatás, 

Utasbiztosítás, Jogvédelem 

Kinek ajánljuk? ☒ Aki házát, lakását, nyaralóját, melléképületét, ingóságait, illetve 

kisvállalkozását kívánja biztosítani 

Jelen termék esetén nem célpiac: 

Elhanyagolt, avult műszaki állapotban lévő ingatlanok, ártéren, hullámtéren lévő ingatlanok, lakott területen 

kívül eső vállalkozás, nádtetős épületben működő vállalkozás, nemes fémmel foglalkozó ötvös és 

ékszerkereskedelem, antikvárium, restaurátor, művészeti galéria, aukciós házak és egyéb antikvitásokkal 
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foglalkozó vállalkozás, kölcsönző, használt cikkekkel foglalkozó vállalkozás, ital és dohányáru kis- és 

nagykereskedelem, raktározás, éjszakai bár, lokál, kaszinó, diszkó, illetve minden olyan vállalkozás, 

melynél a ingó vagyontárgyak értéke meghaladja a 30 millió Ft-ot. 

 

Értékesítési stratégia 

Értékesítési 

csatorna 
Saját értékesítési hálózat, alkuszi partnerek, prémium üzletág, online, 

ügyfélszolgálat, telefonos értékesítés, banki partnerek, Tesco, 

Provident, módozati vizsgával rendelkező egyéb alkalmazottak 

Értékesítés módja 
Tanácsadással és tanácsadás nélkül 

 


