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Emelkednek a lakásárak  
Még inkább ügyeljünk a biztonságra 
 

A sajtóhírekből egyértelműen az látszik, hogy a lakáspiac pezseg Magyarországon, a válság óta 

nem cserélt ennyi lakás gazdát, és az albérletek iránt is jelentős kereslet mutatkozik az elmúlt 

időszakban. Az egyetemi tanév kezdete miatt szeptember talán még kiemelkedőbb ebből a 

szempontból, éppen ezért az Allianz Hungária összeszedett pár jó tanácsot azoknak, akik 

társasházi lakást vásárolnak vagy bérelnek.  

 

1. Ellenőrizzük, hogy az adott társasház rendelkezik-e biztosítással!  

A lakásban élők gyakran azért nem kötnek lakásbiztosítást otthonukra, mert a társasháznak van 

biztosítása. A legutóbbi kutatásaink során a lakásban élők szinte mindegyike úgy nyilatkozott, 

hogy rendelkeznek otthonbiztosítással, azonban ezeknek közel fele valójában társasház-

biztosítás. Ha új lakásba költözünk, mindenképp járjunk utána, rendelkezik-e az adott társasház 

biztosítással, és kérjünk információt a közös képviselőtől arról, mire szól a szerződés. Érdemes 

informálódni a társasházi biztosítás alapján a lakásunkra eső biztosítási összeg nagyságáról is, és 

ez alapján mérlegelni,  vajon elegendő fedezetet nyújtana-e esetleges kár esetén.   

 

 2. Ellenőrizzük, hogy a társasházi biztosítás (ha rendelkezik ilyennel a társasház) mire fizet, és 

amennyiben szükséges kössünk kiegészítésként lakásbiztosítást az ingatlanra! 

A legfontosabb azt megtudni, hogy a társasházi biztosítás a teljes épületre, vagy csak a közös 

tulajdonú területekre szól. Ha a társasházra kötött biztosítás csak a közös tulajdont védi, könnyen 

nehéz helyzetbe kerülhetünk kár esetén, mivel nem lesz biztosítási fedezet a saját/külön 

tulajdonú részekre . Éppen ezért fontos, hogy ha a társasház biztosítása csak a közös 

épületrészekre vonatkozik, akkor a saját tulajdonú épületrészekre és ingóságra kössünk 

lakásbiztosítást. Azt is érdemes tanulmányozni, hogy milyen károk esetén térít a közösség 

biztosítása, valóban minden kockázatra kiterjed-e a szerződés, ami a lakásunkat veszélyeztetheti. 

 

3.  Hangolja össze biztosításait! 

Bizonyos káresetekre a társasház és a lakás biztosítása is kiterjedhet. Mivel kár esetén ilyenkor is 

csak az egyik szerződés alapján kaphatunk kártérítést, a lakásbiztosítási szerződés megkötésekor 
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érdemes erre külön figyelmet szentelni, hogy ne szerepeljenek azok a fedezetek, amikre a 

társasház biztosítása már kiterjed.  

 

4. Ne feledkezzünk meg az ingóságainkról sem! 

A társasház biztosítás megköthető az egész épületre, ilyen esetben a saját tulajdonú épületrészre 

is érvényes a közös biztosítás, azonban nem feltétlenül terjed ki a saját ingóságokra. Ekkor 

érdemes az ingóságokra külön biztosítást kötni. Ilyenkor is ügyeljünk arra, hogy a vagyontárgyaink 

értékét minél pontosabban határozzuk meg, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ezt a 

szerződést is karban kell tartani. A biztosító minden évben megküldi a biztosított 

vagyontárgyakról és az aktuális biztosítási összegekről szóló biztosítási kötvényt, ilyenkor ajánlott 

újra átnézni a biztosítást, és összehasonlítani az abban szereplő vagyontárgyakat és biztosítási 

összegeket a meglévő vagyontárgyakkal, hiszen ezen idő alatt gyarapodhattak vagyontárgyaink, 

amelyre a régebben kötött biztosításban választott biztosítási összegek már nem terjednek ki.  

 

5. A bérbeadott lakásokra is érdemes biztosítást kötni  

A bérbeadott lakásra különösen érdemes biztosítást kötni, hiszen számos olyan káresemény 

történhet önhibánkon és a bérlők hibáján kívül, aminek helyreállítása jelentős anyagi kárt okoz a 

tulajdonos számára. Már a lakásbérleti szerződésben rögzítsük, hogy van-e biztosítás az 

ingatlanra, milyen kockázatokra terjed ki, annak díját ki fizeti, és az pontosan milyen 

káreseményekre fizet.  

 

6. Bérlőként is biztonságban 

Az Allianz felmérése szerint a bérlők nagy része azért nem köt lakásbiztosítást, mert sokan azt 

hiszik, hogy azt csak a tulajdonos kötheti meg. Ez azonban nem igaz. Bérlőként tehát először is 

tisztázzuk a tulajdonossal, hogy van-e a lakáson biztosítás. Ne felejtsük el, hogy amennyiben a 

lakás biztosítva is van, a saját értékeinkre, vagyontárgyainkra, műszaki cikkeinkre nem terjed ki a 

védelem, éppen ezért ezekre az ingóságokra érdemes a bérlőnek is biztosítást kötnie.  
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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.  
 
2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési 
eredményt ért el. 
 
Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár, 
valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak  ügyfeleinek. Az Allianz 
Hungária Zrt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett 
adatok szerint 15 százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén 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. 
 

 

 

 

 

 


