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Építés-szerelés biztosítás
Biztosítási termékismertető

Biztosító: Allianz Hungária Zrt.
Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank által  
10337587 azonosítószámon nyilvántartott biztosító

Termék:  
Allianz lakossági építés-szerelés  

Ez a dokumentum az Allianz lakossági építés-szerelés termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. 
A szerződéskötés előtti és a szerződésre vonatkozó teljes körű tájékoztatást a termékre vonatkozó ügyfél-tájékoztató 
és a szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák.    

Milyen típusú biztosításról van szó?
A lakossági építés-szerelés biztosítás 250 millió forintot meg nem haladó értékű beruházások esetében köthető biztosítás, amely 
a tevékenység végzéséhez szükséges vagyontárgyak tűz- és elemi káraira nyújt fedezetet, amelyekhez további kiegészítő 
fedezetek választhatók.  

Mire terjed ki a biztosítás?
Biztosítás termékünk alapbiztosításból és választ-
ható kiegészítő biztosításokból áll. Az alapbiztosí-
tás ún. összkockázati biztosítás, ami minden olyan 
káreseményre fedezetet nyújt, amit a feltételben 
nem zárunk ki. A biztosítás az alábbi fedezeteket 
tartalmazza:

 Tűz- és elemikár-biztosítás

Kiegészítő biztosítások
–  Kiegészítő betöréses lopás- és rablásbiztosítás
–  Kiegészítő általános felelősségbiztosítás
–  Kiegészítő épületrongálás-biztosítás
–  Kiegészítő belföldi szállítmánybiztosítás

A biztosítási szolgáltatás maximuma vagyon-
csoportonként a szerződő által meghatározott 
biztosítási összeg, amelyet a kötvény tartalmaz. 
A biztosítási összegek kockázati osztályonkénti 
meghatározásának szabályait a szerződési feltéte-
lek tartalmazzák részletesen.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 azokra a vagyontárgyakra, amelyek az ÁSZF-

ben nincsenek biztosítható vagyontárgyként 
felsorolva, vagy amelyek nem biztosítható 
vagyontárgyként szerepelnek feltételekben, 
például tervdokumentációk, üzleti könyvek;

 arra, amit a biztosítási feltételek kizárnak 
például az olyan kárra, amelynek oka háború, 
invázió, háborús cselekmények (függetlenül 
attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e, 
vagy sem), polgárháború, ellenforradalom, 
forradalom, katonai vagy népfelkelés, 
statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy 
ezek kísérlete; környezetszennyezéssel vagy 
környezet igénybevételével okozott károkra; 
azbeszttel kapcsolatos károkra; bármely 
nanotechnológiával kapcsolatos kárra; 

 azokra a károkra, eseményekre és 
vagyontárgyakra, amelyeket az egyes 
biztosítási eseményeknél kockázatból kizár 
vagy nem térülő kárként határoz meg a feltétel 
vagy záradék;

Milyen korlátozások vannak 
a biztosítási fedezetben?

 A feltételekben meghatározott személyek 
szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozó 
magatartása mentesíti a biztosítót a biztosítási 
szolgáltatás teljesítése alól. 

 Önrész alkalmazása esetén annak összege a 
kár összegéből levonásra kerül és az a biztosí-
tottat terheli.

 A szerződés a biztosítási összegen belül a 
szolgáltatás felső határaként kártérítési limite-
ket határozhat meg.

 A biztosítási szolgáltatás mértékét befolyásol-
hatja az alulbiztosítottság miatt alkalmazható 
arányosítás.

 Többszörös biztosítás esetén a fedezet nem 
terjed ki arra a kárra, amelyre a korábban 
megkötött másik biztosítás fedezetet nyújt.
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Hol érvényes a biztosításom?
 A vagyonbiztosítás, a betöréses lopás- és rablás, valamint a kiegészítő épületrongálás biztosítás jellemzően 

a kockázatviselési helyen bekövetkezett károkra nyújt fedezetet.
 A felelősség- és belföldi szállítmány biztosítások fedezete a Magyarországon bekövetkező biztosítási eseményre 

kiterjed.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• A szerződéskötéskor a feltett kérdésekre teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell válaszolni, valamint 

tájékoztatni kell a biztosítót a szerződéskötést megelőzően történt károkról.
• Ha a szerződéskötéskor megadott adatokban a későbbiekben változás történik, azt kellő időben jelezni kell.
• A biztosító részére át kell adni a kockázatvállalás szempontjából jelentős dokumentációkat, szerződéseket, ható-

sági határozatokat, okiratokat.
• A biztosítási díjat időben kell megfizetni.
• Eleget kell tenni minden olyan kötelezettségnek, amellyel a károk bekövetkezése megelőzhető.
• Ha kár következik be, amit be kell jelenteni a biztosítónak, egyrészt köteles a tőle telhető módon azt enyhíteni, 

valamint ügyelni kell arra, hogy a kár szerinti állapotot megőrizze legalább addig, ameddig a biztosítóval a kár 
felmérésével kapcsolatban nem egyeztetett. 

• Ezen kívül meg kell adni a kárra vonatkozó minden lényeges és nélkülözhetetlen információt, ideértve azt is, ha 
a kárral kapcsolatban máshonnan térítésre vagy szolgáltatásra jogosult, valamint a biztosító rendelkezésére kell 
bocsátani a szükséges dokumentumokat.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• A szerződés határozott tartamú, a szerződés díját egy összegben kell megfizetni (ez az egyszeri díj), átutalással 

vagy bankkártyával. 
• A biztosítás díja a szerződés létrejöttekor esedékes. A felek a díj halasztott fizetésében is megállapodhatnak, 

ekkor a díjfizetés a megállapodás szerint esedékes.

Mi a kockázatviselés kezdete és vége?  
• A biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényen feltüntetett időpontban kezdődik, és az időtartam lejártával 

szűnik meg. 
• A szerződés határozott tartamú, minimum fél év, maximálisan egy év. 
• Ha a szerződés hatálya alatt biztosított létesítmény átadása-átvétele vagy használatbavétele a szerződés lejárata 

előtt megtörténik, akkor ezekre vonatkozóan a biztosító kockázatviselése megszűnik, azonban a be nem fejezett 
részekre továbbra is fennmarad. 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
• A határozott tartamú szerződés megszűnik a tartam lejáratakor.
• Megszüntethető a szerződés közös megegyezéssel is.
• Megszűnik akkor is a szerződés, ha olyan esemény következik be, ami miatt Önnek már nem áll érdekében 

a szerződést tovább fenntartani. Ilyenkor a szerződés a megszűnés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésé-
nek napjával, vagy a szerződési feltételekben meghatározott egyéb időpontban szűnik meg.

• A szerződés megszűnik akkor is, ha a biztosítási díjat az ügyfél határidőben nem fizeti meg. Ebben az esetben 
a szerződés a fizetési felszólításban megjelölt határidő elteltét követően, a díjesedékesség napjára visszamenő-
legesen, vagy részdíjfizetés esetében a díjjal rendezett utolsó nap hatályával szűnik meg, kivéve, ha a biztosító 
a díjkövetelést bírósági úton érvényesíti.
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