Eltérés a jogszabályoktól vagy a korábbi
szerződési gyakorlattól

AHE-12710/1E

Az AHE-12710/1 és AHB-12710/1 sz. Allianz Otthonom lakásbiztosítás
szerződési feltételek 14.D. pontja
a) Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jelen szerződési feltételek az Allianz Hungária Zrt. által korábban kínált
otthonbiztosítási terméktől az alábbiakban térnek el
lényegesen:
–	Az Allianz Otthonom lakásbiztosítási termék három,
egymásra épülő fedezeti körű csomagban köthető,
melyek egyike sem nyújt összkockázati fedezetet;
–	A Max csomagban új fedezeti elemként a rövidzárlat is
biztosítási esemény;
–	A földrengés biztosítási esemény mindhárom csomaghoz opcionális fedezetként választható;
–	A biztosított vagyontárgyak köre kiegészült a „Megújuló
energia rendszer” elemeivel;
–	A termék tartamkedvezménnyel is megköthető (VI.
Szerződéses záradékok, TMK záradék);
–	A korábbi termékben „Költségtérítések”-ként megjelölt és a biztosítási összegen felül, az épületbiztosítási
összeg 5%-ig térülő, a biztosított vagyontárgy károsodásával kapcsolatos és indokolt tűzoltás, mentés,
bontás és ideiglenes tetőépítés, rom- és törmelékeltakarítás és -elszállítás, tervezés és hatósági engedélyezés, helyreállítást követő egyszeri takarítás, valamint
kárenyhítés költségek jelen termékben két csoportra
oszlanak a II. A vagyonbiztosítás különös biztosítási
feltételei 5. pontjában szereplő „Biztosítási esemén�nyel kapcsolatos költségek térítése” c. alpontjában
„Kárenyhítési költségek térítése” alcím alatt szereplő
költségek a biztosítási összegen belül limit nélkül
térülnek, míg az „Egyéb költségek térítése” alcím alatt
szereplő költségek változatlanul az épületbiztosítási
összeg 5%-ig térülnek.
–	Nem szerepel a szerződési feltételben az alábbi kitétel:
„A biztosító káridőponti avult értéken téríti a kár időpontjában 85%-osnál nagyobb elhasználtságú ingóságok kárait, az idegen tulajdonú ingóságok kárait,
a biztosítási ajánlaton, kötvényen fel nem tüntetett
helyiségekben tárolt háztartási ingóságok tűz és elemi
kárait, valamint a fix tárgyhoz U-lakattal, lánc-lakat
kombinációjú zárral vagy egyéb minősített kerékpárzárral rögzített kerékpárok betöréses lopáskárait.”,
valamint:
„Az ingóság 85 százalékosnál nagyobb
elhasználtságúnak minősül, ha – az eredetivel megegyező alkatrész, elem hazai kereskedelmi hiánya vagy
technológiai váltás miatt – javítással nem állítható
helyre.”
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–	Megváltozott a kötelező előírás/szabvány/EU-s követelmény miatti térítés szabálya (II. A vagyonbiztosítás különös biztosítási feltételei 6.B.8.) A biztosító ilyen esetben
az adott vagyoncsoportra vonatkozó biztosítási összeg
10 százalékáig térít.
–	Szolgáltatási szabályként bekerült az alábbi kitétel:
„Amennyiben a károsodott ingóság hazai kereskedelemben nem kapható, vagy – az eredetivel megegyező
alkatrész, elem hazai kereskedelmi hiánya, vagy technológia váltás miatt – javítással nem állítható helyre,
úgy a biztosító a károsodott ingósághoz jellemzőiben
legközelebb álló ingóságnak a hazai piacon alkalmazott áraiból kalkulált átlagos beszerzési ára alapján
határozza meg az újra beszerzési értéket. Ugyanilyen
módon határozza meg a biztosító a káridőponti értéket
abban az esetben, ha a károsodott ingóság: a) nem a
biztosított tulajdonában áll, b) a „Gépek, berendezések, felszerelések” vagyonkategória-részbe tartozik és
értéke 50%-osnál nagyobb mértékben leírt, vagy c) az
„Áruk, készletek, termékek” vagyonkategória-részbe
tartozó javításra átvett vagyontárgy, vagy nem új áru,
készlet, termék.”
–	Kiegészítő biztosításként bevezetésre került a Családi
balesetbiztosítás és a Családi életbiztosítás, amelyek
önálló Ügyfél-tájékoztatóval és Általános szerződési feltételekkel rendelkeznek, ezért részletes ismertetésüket
jelen tájékoztató nem tartalmazza.
–	A jelen Ügyfél-tájékoztató és Általános szerződési
Feltételek I. Általános biztosítási feltételek alábbiakban
megjelölt pontjai:
·	2.1. Rögzítésre került a szerződő fél ajánlati kötöttsége, valamint bekerültek a kockázatelbírálás ideje
alatt bekövetkező biztosítási eseményre irányadó
szabályok;
·	6.A. A rendelkezés kiegészült a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt bekövetkezett biztosítási eseménnyel, mint szerződés megszűnési okkal;
·	6.C. Szabályozásra került a díjfizetés elmulasztása
esetében a szerződőt megillető póthatáridő kezdete
és a díjkövetelés késedelem nélküli érvényesítése, mint
feltétel;
·	7.1. A biztosítási díjra vonatkozó szabályok kiegészültek a pótdíjakra és kedvezményekre vonatkozó
tájékoztatással;
·	8.5. A szerződési feltételek kiegészültek a túlbiztosításra vonatkozó rendelkezésekkel;

AHE-12710/1E

·	9. Az Assistance biztosítás díjának módosítási szabálya változott;
·	11.A.a) A szerződő felet terhelő, a biztosított felé fennálló tájékoztatási kötelezettség kiegészült e kötelezettség határidejével;
·	11.A.b) A közlési és változásbejelentési kötelezettség
szabályai kiegészültek azzal a rendelkezéssel, hogy
ha a szerződés több vagyontárgyra vagy személyre
vonatkozik, és a közlési vagy változás-bejelentési
kötelezettség megsértése ezek közül csak egyesekkel
összefüggésben merül fel, a biztosító a közlésre vagy
a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértésére a többi vagyontárgy vagy személy esetén
nem hivatkozhat.
·	11.A.f) A díjfizetési kötelezettség kiegészült azzal
a szabállyal, hogy ha az időarányos díjnál több
díjat fizettek be, a biztosító a díjtöbbletet köteles
visszatéríteni.
·	11.B.b/5. Módosultak a biztosító szolgáltatásának
szabályai:
„Amennyiben a szerződő a biztosítási díjat díjlehívással fizeti és a szerződő azonos a károsult biztosítottal,
a szolgáltatási összegeket a biztosító a szerződésben
a kár időpontjában rögzített folyószámlára utalja, ha
a szerződő másképp nem rendelkezik. A fenti feltételek hiányában a biztosító a biztosítási szolgáltatásra
jogosult személy kárrendezési eljárásban tett nyilatkozata alapján vagy bankszámlára, vagy lakcímre teljesíti szolgáltatását.”
·	14.A. A törvényi engedményi jog kiegészült az alábbi
rendelkezésekkel:
„A megszűnt követelés biztosítékai fennmaradnak, és
e követelést biztosítják. Ha a biztosító nem térítette
meg a teljes kárt és a biztosító a károkozóval szemben keresetet indít, köteles erről a biztosítottat tájékoztatni, és a biztosított kérésére köteles a biztosított
igényét is érvényesíteni. A biztosított igényének érvényesítését a biztosító a költségek előlegezésétől teheti
függővé. A megtérült összegből elsőként a biztosított
követelését kell kielégíteni.”
–	15. pontban szabályozásra került „Az Alapbiztosítás és
a kiegészítő biztosítások kapcsolata”.
–	IV. Az Assistance különös biztosítási feltételei az alábbiakban változtak:
·	Az Assistance biztosítás limitei módosultak;
–	A Kiegészítő családi balesetbiztosítás biztosítási eseményei változtak a korábbi termék kiegészítő családi balesetbiztosítás meghatározásaihoz képest.
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b) Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen szerződési
feltételek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseitől az
alábbiakban térnek el lényegesen:
–	Általános biztosítási feltételek alábbiakban megjelölt
pontjai:
·	3. A kockázatviselés kezdete: a Ptk. rendelkezéseitől
eltérően a 3.2 pont szerint árvíz kockázatot 15 napos
várakozási idővel vállalja a biztosító;
·	6. A. A biztosítási szerződés megszűnése: a Ptk. 6:454.§ (3)
bekezdésétől eltérően érdekmúlási oknak tekinti a biztosító azt az esetet is, ha a biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszállt, de a vagyontárgy más jogcím alapján már
korábban is az új tulajdonos birtokában volt;
·	8.4. pont Többszörös biztosítás: a Ptk. 6:459.§-tól eltérően, ha ugyanazt a vagyontárgyat/vagyoncsoportot,
költséget és veszteséget több biztosító egymástól függetlenül biztosítja, a biztosítási fedezet nem terjed ki
a jelen biztosítási feltételekkel létrejött biztosítási szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülő olyan
kárra, amelyre a korábban megkötött másik biztosítási
fedezetet nyújt;
·	14.B. Elévülés: A Ptk.-ban meghatározott általános
5 éves elévülési időtől eltérően az elévülési idő 2 év.
Továbbá az általános szabályoktól eltérően az írásbeli felszólítás az elévülési időt nem szakítja meg;
–	III. A felelősségbiztosítás különös biztosítási feltételei:
·	3. A biztosítási összeg: A Ptk. rendelkezéseitől eltérően
a biztosító a biztosítási eseménnyel kapcsolatban
felmerült jogi képviselet költségeit és a kamatokat a
biztosítási összeg erejéig téríti meg.
·	5.6. Elévülés: a jogszabályi általános 5 éves elévülési
időtől eltérően felelősségi fedezet esetében 1 év.
Továbbá az általános szabályoktól eltérően az írásbeli felszólítás az elévülési időt nem szakítja meg.
–	VII. Biztosítási alapfogalmak:
·	A hozzátartozó fogalma, melybe beletartozik a
bejegyzett élettárs, valamint az élettárs és a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona is;

