PostaFészekŐr többlakásos épületbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Társaság: Magyar Posta Biztosító Zrt.

A termék: PostaFészekŐr többlakásos épületbiztosítás

Ez az ismertető csak információul szolgál, rövid áttekintést nyújt a biztosítás főbb tartalmáról. A
termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más
dokumentumban, a PostaFészekŐr többlakásos épületbiztosítás (termékkód: 1201414) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek c. kiadványban (nyomtatványszám: F 120148 06 1607) érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A PostaFészekŐr többlakásos épületbiztosítás típusa: vagyon- és felelősségbiztosítás. A
vagyonbiztosítás célja, hogy a biztosított többlakásos épületben – a szerződési feltételekben nevesített
biztosítási események kapcsán – bekövetkező károk megtérüljenek. A felelősségbiztosítás az
épülethasználói minőségben okozott károkra nyújt fedezetet. A termék tanácsadás nélkül kerül
értékesítésre, melyért a biztosításközvetítő javadalmazásban – jutalékban – részesül, melyet a
biztosítási díj tartalmaz.
Mire terjed ki a biztosítás?
 Vagyonbiztosítási fedezetet nyújt az elemi
károkra és vízkárokra: a szerződésben
meghatározott biztosítási összegig.
 Épülethasználói felelősségbiztosítást
tartalmaz: biztosítási eseményenként
5 millió Ft-ig.
Választható egyéb vagyonbiztosítások:
 Kiegészítő melléképület biztosítás
garázsokra (külön biztosítási összeg
feltüntetése nélkül).
 Épület-üvegtörés: épület biztosítási összeg
0,5 %-áig (éves limit).
 Kibővített épület-üvegtörés: épület
biztosítási összeg 1 %-áig (éves limit).
 Tetőbeázás és panelhézag miatti vízkár:
biztosítási összeg 1 ezreléke (éves limit).
 Vandalizmus általi rongálás: biztosítási
összeg 1 ezreléke (éves limit).

Mire nem terjed ki a biztosítás?
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A műemlék épületekre.
Szerkezethibás épületekre.
Szerkezeti felújítás alatt álló épületekre.
Olyan épületekre, amelyben
vendéglátóhely vagy szórakozóhely
működik.
Az ingóságokra.
Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
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A vagyonbiztosítás alapján járó kártérítési
összegből a Szerződő által választott
önrész levonásra kerül.
Várakozási időn belüli káreseményre a
biztosítás nem terjed ki. Ez vihar,
felhőszakadás, vízkár esetén 15 nap, árvíz,
földrengés esetén 30 nap.
Árvíz, földrengés esetén limit: 2 milliárd Ft,
mely a biztosítónál a káresemény
időpontjában érvényben lévő
PostaFészekŐr többlakásos
épületbiztosítási szerződések portfóliójára
(veszélyközösségére) vonatkozik.

Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosító kockázatviselése vagyonbiztosítás alapján a szerződésben meghatározott
kockázatviselés helyén bekövetkezett károkra vonatkozik. A kockázatviselési helyen kívül,
az alapító okiratban szereplő garázsokra is vonatkozik a kockázatviselés.
 A felelősségbiztosítás Magyarország területén érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?





Közlési- és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak
fennállása alatt. A lényeges körülmények változását 15 munkanapon belül kell bejelenteni.
Díjfizetési kötelezettség.
A lényeges körülmények leírásával együtt kárbejelentési kötelezettség 2 munkanapon belül.
Tűz, robbanás esetén mindenképpen (még az eloltott tűzről is) értesíteni kell a tűzoltóságot.
Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a biztosító
megállapodása szerint. A díjfizetés történhet banki átutalással, vagy csoportos beszedéssel egy,
kettő, négy, avagy tizenkettő részletben; illetve postai csekken, egy, kettő, vagy négy részletben.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. A biztosítási fedezet
megszűnik különösen

évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,

díj-nemfizetés esetén a díjjal fedezett időszakot követő 60 napos türelmi idő leteltével.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítás az évfordulóra indoklás nélkül és költségmentesen felmondható, amennyiben az erről
szóló írásbeli értesítés a biztosítóhoz az évforduló előtt legalább 30 nappal beérkezik. A biztosítás
megszűnik érdekmúlás (pl. az ingatlan eladása) és 60 napnál nagyobb díjhátralék esetén is.

Nyomtatványszám: BT 120141 00 1802

