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SIGNAL OTTHON Lakossági vagyonbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a SIGNAL OTTHON termékre vonatkozó szerződési
feltételekben és ajánlati dokumentációban érhető el.
MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
A SIGNAL OTTHON Lakossági vagyonbiztosítás, mellyel könnyedén megteremtheti otthona védelmét. A biztosítás fedezetet nyújt az otthonát érintő
előre meghatározott biztosítási események miatt bekövetkezett kár megtérítésére.

Mire terjed ki a biztosítás?

✓ tűz és elemi károk, valamint csőtörés és vezetékes
vízkárok,
✓ robbanás,
✓ ismeretlen építmény vagy üreg beomlása,
✓ idegen jármű ütközése (légi jármű ütközése),
✓ idegen tárgyak rádőlése,
✓ betöréses lopás, rongálás és rablás,
✓ kisállatok és dísznövények átalánybiztosításnak
alapfedezete.
Választható fedezetek:
akváriumtörés,
balesetbiztosítás,
besurranás, trükkös lopás,
dugulás elhárítás,
ebtartói felelősségbiztosítás,
elfolyt víz,
füst és hő kiáramlása,
garancia idő kiterjesztése,
hűtött élelmiszerek megromlása,
ingatlantulajdonosi és -használói felelősségbiztosítás,
„Kegyelet” kiegészítő temetési biztosítás,
kerti veszélytelenítés,
Lakás Assistance,
mezőgazdasági kiegészítő biztosítás,
munkanélküliség esetén díjmentesítés,
napkollektor, hőszivattyú,
szabadban tárolt vagyontárgyak,
személygépjármű átalánybiztosítás,
személyi felelősségbiztosítás,
szolgáltatás kimaradása,
tető- és panelhézag beázások biztosítása és nyitva
hagyott nyílászárón történő beázás,
„Útitárs biztosítás”,
üvegtörés,
bővített üvegbiztosítás átalánybiztosítás,
vandalizmus.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

amely nem biztosított vagy a biztosításból kizárt
vagyontárgyban keletkezik,
amely büntető jellegű kiadásként (pl. büntetés, kötbér,
bírság, kamat) jelentkezik,
sérelemdíj,
önrészesedés alatti károk,
olyan értékcsökkenés, amely a további rendeltetésszerű
használatot nem befolyásolja,
állagromlás következményeire,
biztosítás megkötésekor meglévő hibák és
hiányosságból keletkeztek,
amely az épületek/építmények, gépek berendezések
avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával
vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem
tartásával okozati összefüggésben keletkezett.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?

szándékosan vagy súlyosan gondtalanul okozott károk,
a biztosítási összeg és a kártérítési limit a biztosító
teljesítési kötelezettségének felső határa,
vezetékes vízkár, csőtörés és repedés kár esetén
szerződés hatályba lépését követő 16. nap a
kockázatviselés kezdete,
árvízkár esetén a szerződés hatályba lépését követő
30. nap a kockázatviselés kezdete,
a munkanélküliség esetén díjmentesítés kiegészítő
fedezet hatályba lépéstől számított 6 hónapos
várakozási időt alkalmaz a biztosító.

Biztosítási összeg: A biztosítási összeg az a biztosítási
szerződésben meghatározott összeg, amely a biztosítási
esemény bekövetkeztekor a biztosító teljesítési
kötelezettségének felső határa.
Kártérítési limit: A biztosítási szerződésben rögzített
összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa.
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Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás hatálya kiterjed:
✓ Épület vagyontárgycsoport esetén: a biztosítási szerződésen megjelölt és a biztosított(ak) felelőségi körébe tartozó Magyarországon
belüli címmel, vagy helyrajzi számmal azonosított épületet(ek)re, építmény(ek)re, valamint az ezekhez tartozó közös tulajdoni hányad
szerinti épületrészekre.
✓ Ingóság vagyontárgycsoport esetén: a biztosítási szerződésen megjelölt Magyarországon belüli cím, vagy címek de kibővíthető
Magyarország teljes területére.
✓ Személyi felelősségbiztosítás esetén: Magyarországra, de kibővíthető Európára.
✓ Ebtartói felelősségbiztosítás: Magyarországra, de kibővíthető Európára.
✓ Ingatlantulajdonosi és -használói felelősségbiztosítás: a biztosítási szerződésen megjelölt Magyarországon belüli címmel, vagy helyrajzi számmal azonosított épületet(ek)re, építmény(ek)re, valamint a biztosított(ak) felelőségi körébe tartozó közterületekre.
✓ Balesetbiztosítás: egész világra.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
–
–
–
–

a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
a szerződés tartama alatt a biztosított(ak)nak történő tájékoztatási kötelezettség,
a szerződés tartama alatt változás-bejelentési, díjfizetési és kármegelőzési kötelezettség,
kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, állapot megőrzési, felvilágosítási és információadási kötelezettség terheli.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A szerződés halasztott díjfizetéssel jön létre, az első díj vagy díjrészlet esedékessége a kockázatviselés kezdetétől számított 30. nap
úgy, hogy eddig a napig a biztosító pénztárába vagy számlájára az első biztosítási díjnak, vagy díjrészletnek be kell érkeznie. Minden
későbbi díj vagy díjrészlet pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyik időszakra a biztosítási díj vagy díjrészlet
vonatkozik. A szerződős és biztosító megállapodhatnak abban, hogy a szerződő a határozatlan tartamú biztosítás éves díját
részletekben fizeti meg (havi, negyedéves, féléves díjfizetési gyakoriság). A díj egy összegben, egész évre is befizethető. A biztosítási
díj megfizetése különböző módokon történhet, így például: csekkes befizetés, csoportos beszedési megbízás, átutalás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A szerződés határozatlan idejű. A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a
szerződés megszűnéséig tart. Ettől eltérően a vezetékes vízkár, csőtörés és –repedés kár esetén szerződés hatályba lépését követő
16., árvízkár esetén 30. nap a kockázatviselés kezdete.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

Évfordulóra történő felmondással, amennyiben az írásos kérelem az évforduló előtt legalább 30 nappal a biztosítóhoz beérkezik.
A szerződés megszűnésének további esetei:
Érdekmúlás következik be, ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási érdek megszűnik (például a biztosított eladta
a biztosítási szerződésben biztosított lakást).
Lehetetlenülés következik be, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált (például mert a biztosított vagyontárgyat
ellopták).
Közös megegyezés: A felek a biztosítási szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem teljes körű, nem képezi a biztosítási szerződés részét
és nem minősül ajánlatnak. A biztosítási termékismertető alapvető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb
jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.
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