Eltérés a jogszabályoktól vagy a korábbi
szerződési gyakorlattól
Az AHE-12809/ÜTF6 sz. Allianz lakossági építés-szerelés biztosítás
szerződési feltételének 16. pontja

AHE-12809/ÜTF6E

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jelen szerződési feltételek az Allianz lakossági építés-szerelés biztosítás
korábbi feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:
–	A biztosító főbb adatait, az irányadó jogra vonatkozó
rendelkezéseket, a biztosítási termékek értékesítésével
kapcsolatos tájékoztatást (tanácsadás, javadalmazás),
a biztosítási szerződés személyes adatok kezelésére
vonatkozó rendelkezéseit, a panaszügyintézésről szóló
tájékoztatót, a biztosítási titokkal kapcsolatos szabályokat, valamint az elektronikus szerződéskötés szabályait
jelen ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítéseként külön dokumentum (az „Ügyféltájékoztató és
szerződési feltételek kiegészítése”) tartalmazza.
-	Az „Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése” nyomtatvány elnevezése „Adatkezelési és
Ügyféltájékoztató, valamint szerződési feltételek
kiegészítése” elnevezésre változott.
-	a Fogalomtár egyes meghatározásai pontosításra
kerültek;
-	az 1. Szerződő, biztosított pont biztosítottra vonatkozó
része kiegészült az alábbiakkal: A belépéssel a szerződő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége a biztosítottra száll át.
-	2. Biztosításközvetítő pontban rögzítésre kerültek a
biztosításközvetítőre vonatkozó szabályok.
-	3.1. pontban rögzítésre kerültek a szerződő fél ajánlati
kötöttsége, valamint bekerültek a kockázatelbírálás
ideje alatt bekövetkező biztosítási esemény irányadó
szabályai;
-	3.2. pontban változott az e-mail cím, a telefonszám
megváltozásának bejelentési határideje 5 nap
helyett 8 napon belül kell a változást a biztosítónak
bejelenteni;
-	változott a 3.2. Jognyilatkozatok érvényessége pont;
-	5. A biztosítási szerződés tartama és a biztosítási
időszak;
-	7.2. Változott az általános kizárások meghatározás;
-	7.2. Általános kizárások d) pont kiegészült:
terrorcselekményekkel, terrorizmus miatt megelőző
intézkedésekkel közvetlen vagy közvetett okozati
összefüggésben keletkezett károkkal,
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 . pont kiegészült a többszörös biztosításra és a túlbiztosításra vonatkozó rendelkezésekkel.
-	11. 6. Közlési és változás-bejelentési kötelezettség szabályai pont kiegészült
-	12. A szolgáltatás iránti igény bejelentése, a biztosító
szolgáltatásának általános szabályai;
-	12.2.pont kiegészült a személyes adatok átadására
vonatkozóan.
-	14. A szerződés módosítása;
-	15. Kiegészült a határozott tartam lejártával történő
szerződés megszűnésre vonatkozó rendelkezéssel.
–	A II. A tűz- és elemikár-biztosítás (alapbiztosítás) különös
feltételei kiegészült az általános biztosítási feltételektől
való eltérésre vonatkozóan.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseitől az alábbiakban térnek el:
–	jelen Általános Szerződési Feltételek I. Általános biztosítási feltételek
- 9.2. 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 másik biztosítás fedezetet nyújt.
-	17.2. pontjában az elévülés szabályai a Ptk.-ban meghatározott általános szabályoktól eltérően 5 éves
elévülési idő helyett vagyonbiztosítás(ok) esetében 2
évet, és a felelősségbiztosítás esetében 1 évet határoznak meg.
–	a Kiegészítő általános felelősségbiztosítás 5. 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;
–	a feltétel nem felel meg az egyszerű bejelentéshez
kötött építési tevékenységre vonatkozó kötelező felelősségbiztosítás 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben
előírt feltételeinek.

