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Hirdetmény
az Allianz Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás termék 
bevezetéséről, a termék kondícióiról

Hatályos: 2021. június 26-tól

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (továbbiakban:  
biztosító) 2021. június 26-tól kezdve értékesíti az Allianz 
Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 
termékét.

Az Allianz Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthon
biztosítás az otthont jelentő, állandóan lakott ingatlanok 
és ingóságok károsodására nyújt fedezetet, magas szol
gáltatási tartalommal.  A biztosító az Allianz Összhang 
Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási termék ese
tében lehetőséget nyújt a teljes körű papírmentes (elekt
ronikus) kommunikációra. A biztosító az ügyfél kérésére 
lehetőséget biztosít az ettől való eltérésre is. A biztosítóval 
való kapcsolattartáshoz az alábbi kommunikációs módok 
választhatók:
–  etermék (Allianz Ügyfélportál),
– ekommunikáció (Allianz Küldeményeim portál),
– hagyományos (postai) kommunikáció.

A biztosítási szerződés megkötését megelőzően a valós 
igényeknek megfelelő biztosítási szerződés kialakítása 
érdekében a biztosító igényazonosítóval meghatározza a 
biztosítás tárgyát, felméri a biztosítotti adottságokat, igé
nyeket és ezeknek megfelelő biztosítási ajánlat megtételét 
segíti elő. 

Fedezetek

A biztosítás ingatlanra vagy ingóságokra, vagy a kettőre 
együttesen megköthető. A termék az elemi károkat és 
az alapkockázatokat tartalmazó Alapcsomagból, vala-
mint a mellé választható kiegészítő biztosításokból épül 
fel. Az Alapcsomag minden szerződésnek szükségszerű 
eleme, amely az ingatlant és az ingóságokat veszélyez-
tető leggyakrabban előforduló károkra, valamint fele-
lősségi károk esetén nyújt fedezetet. 

Alapcsomag 
 
Elemi károk 
–  Tűz
–  Füstés koromszennyezés
–  Robbanás
–  Villámcsapás
–  Villámcsapás másodlagos hatása
–  Vihar
–  Felhőszakadás 
–  Jégverés 
–  Hónyomás
–  Árvíz
–  Földrengés 
–  Földcsuszamlás, kő, szikla és földomlás 
–  Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása 
–  Idegen jármű ütközése 
–  Idegen tárgy rádőlése 

 Alapkockázatok 
–  Vízkár (beázás, kívülről érkező víz, vezetékes vízkár, 

elfolyt víz) 
–  Betöréses lopás, rablás, besurranás 
–  Rongálás, vandalizmus
–  Üvegtörés 
–  Felelősségbiztosítás 
 
Kiegészítő fedezetek 
–  Értéktárgy kiegészítő biztosítás (200 000Ft érték felett)
–  Készpénz kiegészítő biztosítás 
–  Különleges üveg kiegészítő biztosítás 
–  Dugulás elhárítás költségei
–  Épülettartozékok lopása
–  Graffiti
–  Kerti bútor
–  Kerti dísznövénybiztosítás
–  Lábon álló növényzet biztosítása
–  Balesetbiztosítás
–  Kiegészítő családi életbiztosítás
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AlApcsomAg és kiegészítő biztosítások – térítési limitek

Fedezet Biztosítási összegek, térítési limitek

Elfolyt víz térítése 200 000Ft limit

Felelősségbiztosítás 10 000 000Ft  vagy 30 000 000Ft limit

Készpénz kiegészítő biztosítás 100 000Ft limit

Az alábbi üvegekre együttesen: 150 000Ft (Alapcsomag) limit 

üvegasztalok, 

bútorüvegek, 

tükrök, akváriumok és terráriumok, 

tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjai,

bármely tűzhely üvegteteje, üveg főzőlapja,  
sütő előlapja

Különleges üveg, az alábbi üvegekre együttesen: 100 000Ft (Kiegészítő biztosítás) limit

üvegasztalok, 

bútorüvegek, 

tükrök, akváriumok és terráriumok, 

tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjai,

bármely tűzhely üvegteteje, üveg főzőlapja,  
sütő előlapja

Duguláselhárítás költségei 200 000Ft limit

Épülettartozékok lopása 100 000Ft limit

Graffiti 100 000Ft limit

Kerti bútor 200 000Ft limit

Kerti dísznövénybiztosítás 100 000Ft limit

Lábon álló növényzet biztosítása 100 000Ft limit

Balesetbiztosítás 200 000Ft – 2 000 000Ft (200 000 forintonként választható)

Kiegészítő családi életbiztosítás 200 000Ft – 2 000 000Ft  (200 000 forintonként választható)
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díjFizetés

A szerződés díja éves, féléves, negyedéves és havi gyako
risággal fizethető, a választott kapcsolattartás módjától 
függően. A díjfizetés történhet csekkel, bankkártyával,  
csoportos beszedési megbízás vagy banki utalás útján.

A biztosító a szerződés egészére vonatkozóan mini
mum díjat határoz meg, amely 8 000 forint biztosítási 
időszakonként.

díjkedvezmények

Kedvezmény elnevezése Kedvezményre való jogosultság feltétele Kedvezmény szorzója

Díjfizetés módja  
kedvezmény

A szerződő díjfizetési mód kedvezményben részesül abban 
az esetben, ha a szerződés díjának megfizetése átutalással, 
vagy bankkártyával, vagy csoportos beszedési megbízással 
történik. 

Átutalás: 0,98
Bankkártya: 0,95
Csoportos beszedési 
megbízás: 0,95

Díjfizetés gyakorisága 
kedvezmény

A szerződő díjfizetés gyakorisága kedvezményben részesül, 
ha a szerződés díjának megfizetése negyedéves, féléves vagy 
éves gyakorisággal történik.

Negyedéves: 0,98
Féléves: 0,97
Éves: 0,95

Kapcsolattartás módja 
kedvezmény

A szerződő kapcsolattartás módja kedvezményben részesül 
abban az esetben, ha az általa választott kapcsolattartási 
mód (kommunikáció módja) etermék vagy ekommunikáció.

Etermék: 0,95
Ekommunikáció: 0,95

Szerződéskötés módja 
kedvezmény

A szerződő kedvezményben részesül abban az esetben, ha az 
adott lakásbiztosítási szerződést a www.allianz.hu webolda
lon kötötte.

0,9

Jelen hirdetmény tájékoztató jellegű. A részletes szerződési feltételeket a hatályos Allianz Összhang Minősített 
Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és Általános szerződési feltételek elnevezésű dokumentum 
tartalmazza. 

Hatályban lévő hirdetmény megtekinthető a www.allianz.hu weboldalon. 
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