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Kárrendezésre felkészülve 

Az elmúlt napokban tapasztalt viharok, az erős szél és eső számos kárt okozott az otthonokban 
országszerte. Az Allianz folyamatosan fogadja a bejelentéseket, a ma reggeli adatok szerint több 
mint 5000 db kárbejelentés vár kárszakértői szemlére szerte az országban. A nagy mennyiségű 
kárbejelentés és a további esőzések a kárrendezés elhúzódását eredményezhetik. 

A károk több mint felét jégeső okozta, emellett beázást, viharkárokat és villámcsapással összefüggő 
károkat jelentettek nagyobb mennyiségben. A károk értéke előzetes becslések szerint többszáz millió 
forintot tesz ki. Az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak a szélsőséges időjárásból fakadó, viharral 
összefüggő károk. Ezek az időjárási hatások legtöbbször kivédhetetlenek, de a károk mielőbbi 
helyreállítására fel lehet készülni az otthon- és a lakóközösség-biztosítás segítségével. Az Allianz 
otthonbiztosításának már az alapbiztosítása is fedezetet nyújt a szélsőséges időjárási jelenségek okozta 
károkra. 

Az Allianz jelenleg az ország minden területéről folyamatosan fogadja a bejelentéseket. „A károk minél 
gyorsabb felmérése és a kárrendezés gyorsítása miatt a kárszakértők a hétvégén is dolgoznak, azonban a 
nagy volumen miatt előfordulhat, hogy a kárszakértői szemlére a megszokott 2 napnál később kerül sor” – 
mondta dr. Borsányi Gábor, az Allianz Hungária Zrt. Kárrendezési igazgatója. 

Az Allianz Hungáriához érkező bejelentések száma jelentősen megnőtt, amiből adódóan a telefonos 
ügyfélszolgálaton megnövekedett a várakozási idő. Éppen ezért érdemes az online felületet használni, 
ahol az Allianz folyamatosan, a nap 24 órájában fogadja a kárbejelentéseket. 

Mire érdemes odafigyelni a kártérítési igény érvényesítésékor?  

 a kárbejelentést minél előbb tegyük meg, lehetőleg a kár észlelésétől számított 2 munkanapon 
belül, 

 indukciós villámkár esetén a használhatatlanná vált készülékeket, a feltételeknek megfelelően a 
kárbejelentéstől számított 30 napig, vagy a kárrendezés végleges lezárásáig meg kell tartani, 

 amennyiben van rá lehetőség, a javítási, kárenyhítési munkálatok előtt készítsünk fényképeket a 
megrongálódott épületrészekről, amelyeken egyértelműen beazonosíthatóak a vihar által okozott 
sérülések. 

A kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyjuk változatlanul a kár helyszínét. A károsodott 
vagyontárgy állapotán a kárenyhítési kötelezettségünk teljesítésével csak akkor változtassunk, ha az 
szükséges a további sérülések, balesetek elkerüléséhez, és az egyéb károk bekövetkezésének 
megakadályozásához. 

Amennyiben az Allianz szakértői a kárbejelentés beérkezését követő 5. munkanapon sem tudják 
megkezdeni a kár rendezését, abban az esetben elkezdhetjük a károsodott tárgyak helyreállítását. 

Milyen kárenyhítési kötelezettségek vannak viharkár esetén?  

A nagyobb viharok esetén előfordulhat, hogy a tetőről leesik pár cserép, vagy egy rádőlt fa okoz komoly 
károkat, esetleg az erős szél, jégeső miatt betörnek az ablakok üvegei. Ilyenkor fontos, hogy 
gondoskodjunk a további károk megelőzéséről, amelyek az alábbiak lehetnek: 

https://ugyfelportal.allianz.hu/pportal_claim_search/?_ga=1.241938882.1773469510.1435828789
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 tető átmeneti fóliázása, 
 kidőlt fa esetén a fa eltávolítása és a helyreállítási munkák megkezdése, 
 tetőkárosodás esetén a beázás helyének környezetében az elektromos berendezések eltávolítása, 

áramtalanítás, 
 betört ablakok üvegeinek átmeneti vagy végleges helyreállítása, cseréje. 

 

További Információ: 

Szabó Linda  
PR és rendezvény osztály  
Allianz Hungária Zrt.  
1087 Budapest Könyves K. krt. 48-52.  
Tel.: +36-1-301-6526  
Mob.: +36 20 468 8782  
e-mail: linda.szabo@allianz.hu 

Az Allianzról 

Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.  

A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél 

támaszkodik az  Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására. 2015-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 

148 ezer alkalmazottal 125,2 milliárd eurós díjbevételt és 10,7 milliárd eurós működési eredményt ért el. 

Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Egészség- és Önsegélyező 

Pénztár, az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt., valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű 

pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária Zrt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 119,55 milliárd forint bruttó 

díjbevételt ért el 2015-ben, a Mabisz által közzétett adatok szerint 13,72 százalékkal az első számú szereplők között található a biztosítási piacon, 

19,55 százalékkal piacvezető a nem-életbiztosítások területén.  

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban  

A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség 
jelenlegi elképzelésein  és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket, 
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy 
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog", 
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges 
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen  eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i) 
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a 
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a 
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos 
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke, 
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és 
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok 
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános 
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy 
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen. 

Nincs frissítési kötelezettség  

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére. 

 

 

 


