
  

 

 

Hirdetmény 

 
UNION Értem Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás lakásbiztosítási termék  feltételeinek 
módosításáról, a termék kondícióiról 

Hatályos: 2020.október 28. 

 

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) 2020.október 28. hatállyal 

az UNION Értem Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (továbbiakban: UNION Értem 

Otthonbiztosítás) lakásbiztosítási termék feltételeit módosítja. A módosított termékfeltételek az újonnan 

szerződést kötő ügyfelekre vonatkoznak, a módosítás a már meglévő UNION Értem Otthonbiztosítással 

rendelkező ügyfelek szerződéseit nem érinti. 

A 2020.október 28-tól hatályos UNION Értem Otthonbiztosítás Biztosítási termékismertető elérhető itt. 

 

A természetes személyek által megköthető, állandóan lakott ingatlanra szóló biztosítás a legalapvetőbb 

kockázatokkal szemben magas szolgáltatási tartalmat kínál. A biztosítás épület- és ingóságbiztosítás 

esetén a biztosítási kötvényben megjelölt magyarországi kockázatviselési helyre terjed ki, 

balesetbiztosítás választása esetén a Föld minden országára. 

 

Fedezetek 

A biztosítás az alábbi kockázatokra nyújt fedezetet épület- és/vagy ingóság biztosítás megkötése 

esetén: 

Alapcsomag (az elemi károk és az alapkockázatok jelentik együttesen az alapcsomagba tartozó 

kockázatokat) 

A. Elemi károk 

 Tűz 

 Fűst-és 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 

B. Alapkockázatok 

 Vízkár (beázás, kívülről érkező víz, vezetékes vízkár, elfolyt víz) 

 Betöréses lopás, rablás, besurranás, 

 Rongálás, vandalizmus 

 Üvegtörés  

 Felelősségbiztosítás 

 

Kiegészítő biztosítások 

Az alapcsomagban kínált fedezetek mellett a biztosítási védelem az alábbiakban felsorolt kiegészítő 

biztosítások megkötésével bővíthető: 

 Értéktárgy kiegészítő biztosítás (200e Ft felett, kizárólag olyan alapbiztosítás mellé köthető, 

amely ingóságbiztosítást tartalmaz) 

 Kerti dísznövénybiztosítás 

 Lábon álló növények biztosítása 

 Balesetbiztosítás 

 Assistance szolgáltatás 

 Szolgáltatás kimaradásból eredő károk 

 Zárcsere, kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt és kulcsok pótlása 

 Kerti bútor 

 Síremlék– és kegyeleti biztosítás 

 Kiegészítő Egészség csomag 

 Kerékpáros csomag 

 

Kiegészítő biztosítások biztosítási összegei, térítési limitek: 

Értéktárgy kiegészítő biztosítás  legfeljebb a kötvényben megjelölt 
biztosítási összeg erejéig 

Kerti dísznövénybiztosítás 
 legfeljebb 100 ezer Ft/biztosítási 

időszak 



  

 

Lábon álló növényzet 

biztosítása 

 
legfeljebb 50 ezer Ft/biztosítási időszak 

Assistance szolgáltatás  30 ezer Ft/biztosítási esemény  

Szolgáltatás kimaradásból 
eredő károk 

Mélyhűtő / fagyasztó 
áramkimaradásból 
eredő károk 

50 ezer Ft/biztosítási esemény 

Fűtéskimaradás 100 ezer Ft/biztosítási esemény 

Zárcsere kulcsvesztés vagy 
kulcstörés miatt és kulcsok 
pótlása 

 
biztosítási időszakonként egy 
alkalommal legfeljebb 50 ezer Ft erejéig 

Kerti bútor 

 biztosítási időszakonként egy 
alkalommal legfeljebb 200 ezer Ft 
erejéig 

Síremlék és kegyeleti biztosítás 

Sírkő biztosítás 
biztosítási időszakonként egy 
alkalommal legfeljebb 50 ezer Ft erejéig 

Temetési hozzájárulás 
személyenként legfeljebb 50 ezer Ft 
erejéig 

Kiegészítő Egészség csomag  az éves szolgáltatási limit 250 ezer Ft 

Kerékpáros csomag  
50 ezer Ft/kár, 100 ezer Ft/biztosítási 
időszak 

Balesetbiztosítás  
legfeljebb a biztosítási feltételben 
meghatározott biztosítási összeg erejéig 

A biztosítási időszak egy év. A biztosítási évforduló a szerződés létrejöttét követő hónap első napjának 

megfelelő nap. 

 

Díjkedvezmények 

 A Biztosító az elektronikus kommunikációt választó ügyfeleket díjkedvezményben részesíti. 

A díjkedvezmény kedvezményszorzó formájában kerül érvényesítésre az éves biztosítási díjból, 

mértéke: 10%. 

 A Biztosító díjfizetési gyakoriságtól függő díjkedvezményt nyújt. A díjkedvezmény 

kedvezményszorzó formájában kerül érvényesítésre az éves biztosítási díjból, mértéke:  

 féléves díjfizetési gyakoriság választása esetén: 4%,  

 éves díjfizetési gyakoriság esetén: 8%. 

 A Biztosító díjfizetési módtól függő díjkedvezményt nyújt az éves díjból csoportos beszedési 

megbízás választása esetén. A díjkedvezmény kedvezményszorzó formájában kerül 

érvényesítésre az éves biztosítási díjból, mértéke: 5%. 



  

 

 

Pótdíjak  

 A Biztosító a faház, könnyűszerkezetes épületek esetén pótdíjat alkalmaz, amely pótdíjszorzó 

formájában kerül érvényesítésre az éves biztosítási díj alapján, mértéke: 30%, 

 A Biztosító vályog és vegyes falazat esetén pótdíjat alkalmaz, amely pótdíjszorzó formájában 

kerül érvényesítésre az éves biztosítási díj alapján, mértéke: 100% 

 A Biztosító külterületen elhelyezkedő ingatlan esetén pótdíjat alkalmaz, amely pótdíjszorzó 

formájában kerül érvényesítésre az éves biztosítási díj alapján, mértéke: 20% 

 A Biztosító nád, fazsindely, szalma és bitumenes hullámlemez (onduline) fedés esetén pótdíjat 

alkalmaz, amely pótdíjszorzó formájában kerül érvényesítésre az éves biztosítási díj alapján, 

mértéke: 100% 

 A Biztosító a csekkes díjfizetési módesetén pótdíjat alkalmaz, amelynek mértéke: 500 

Ft/választott díjfizetési gyakoriság. 

 A Biztosító havi díjfizetési gyakoriság esetén pótdíjat alkalmaz, amely pótdíjszorzó formájában 

kerül érvényesítésre az éves biztosítási díj alapján, mértéke: 10%. 

Minimumdíj 

A biztosítás éves minimumdíja  

 épület és ingóság együttes kötése esetén 15 000 Ft,  

 épület vagy csak ingóság kötése esetén 9 000 Ft, 

 gyakoriság szerinti díj 2 000 Ft 

A biztosítási időszakra meghatározott fizetendő díj pótdíjakkal és kedvezményekkel együtt sem a 

szerződés megkötésekor, sem annak későbbi módosításakor nem lehet alacsonyabb a minimum díjnál. 

 

Kárrendezés 

Az UNION Értem Otthonbiztosítás lakásbiztosítási termék esetében a Biztosító vállalja, hogy a 

kárbejelentési követő maximum 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel és a 

kárbejelentéstől számított 5 munkanapon belül időpontot ajánl a kárszemlére. 

A Biztosító a 100 ezer Ft alatti károk esetén lehetőséget biztosít a gyorsított kárrendezésre, amelynek 

ügyintézési határideje legfeljebb 5 munkanap.  

A Biztosító vállalja, hogy amennyiben a kárigény elutasításra kerül, az a kárszemlét vagy az utolsó 

szükséges irat beérkeztét követő 10 munkanapon belül megtörténik. 

 

Jelen Hirdetmény tájékoztató jellegű. A részletes szerződési feltételeket a hatályos UNION Értem 

Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és Biztosítási feltételek tartalmazzák. 

 


