Az OTP Csoport partnere

HIRDETMÉNY
GB541 JELŰ VESTA Q MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT OTTHONBIZTOSÍTÁS
TERMÉK FELTÉTELEIRŐL, A TERMÉK KONDÍCIÓIRÓL
A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) 2021. április 02. hatállyal bevezeti a GB541 jelű Vesta Q Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás terméket.
A termékismertető elérhető itt:
https://groupama.hu/hu/biztositasok/fogyasztobarat-otthonbiztositas
A természetes személyek által megköthető, állandóan lakott ingatlanra
szóló biztosítás a legalapvetőbb kockázatokkal szemben magas szolgáltatási tartalmat kínál.
A biztosítás épület és ingóságok biztosítása esetén a biztosítási kötvényben
megjelölt kockázatviselési helyre terjed ki, háztartási ingóságok tekintetében Magyarország területére, balesetbiztosítás választása esetén pedig a világra is érvényes.
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
– Füst 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:
Kiegészítő biztosítások
Értéktárgy kiegészítő biztosítás (200 000 Ft érték felett)
Készpénz
Különleges üveg

Groupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Nyomtatványszám: 18024/1 – Hatályos 2021. április 2-ától visszavonásig.

Dugulás-elhárítás költségei
Építés-, szerelésbiztosítás

Szolgáltatás maximuma
biztosított vagyontárgy értéke
választható limit: 10 000 – 100 000 Ft/kár
biztosított vagyontárgy értéke, maximum 500 000 Ft
választható limit: 20 000 – 100 000 Ft/kár
választható limit: 1 000 000 – 5 000 000 Ft/kár

Assistance szolgáltatás

100 000 Ft/kár

Épülettartozékok lopása

500 000 Ft/kár

Szolgáltatás-kimaradásból eredő károk
Graffiti

választható limit: 50 000 – 500 000 Ft/kár
50 000 Ft/kár

Kerti bútor

választható limit: 50 000 – 500 000 Ft/kár

Kerti dísznövénybiztosítás

választható limit: 20 000 – 100 000 Ft/kár

Lábon álló növényzet biztosítása

választható limit: 20 000 – 100 000 Ft/kár

Hobbi- és kisállatbiztosítás

választható limit: 50 000 – 500 000 Ft/kár

Síremlék és kegyeleti biztosítás

biztosított vagyontárgy értéke

Elmaradt bérleti díj biztosítás

6 hónap, de maximum 500 000 Ft/kár

Elveszett okmányok pótlása

50 000 Ft/kár

Balesetbiztosítás
Baleseti csonttörés

választható biztosítási összeg/biztosított: 200 000 – 2 000 000 Ft
választható biztosítási összeg/biztosított: 5 000 – 30 000 Ft

Baleseti ruhakár

választható biztosítási összeg/biztosított: 20 000 – 100 000 Ft

Baleseti kórházi ápolás

választható biztosítási összeg/biztosított: 20 000 – 100 000 Ft
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Kiegészítő biztosítások
Kórházi lopás

Szolgáltatás maximuma
választható limit: 20 000 – 100 000 Ft/kár

Internetasszisztencia

10 alkalom/év

Orvosi asszisztencia

korlátlan

Második orvosi vélemény
Háztartásigép-biztosítás

korlátlan
választható limit: 50 000 – 500 000 Ft/kár

Adatmentés

50 000 Ft/kár

Iskolai lopás

választható limit: 20 000 – 100 000 Ft/kár

Autóról történő lopás

választható limit: 50 000 – 500 000 Ft/kár

Kockázatviselési hely kiterjesztése a világra

1 000 000 Ft/kár

Kártevők által okozott kár

választható limit: 50 000 – 500 000 Ft/kár

Kerékpár törése

választható limit: 50 000 – 500 000 Ft/kár

Moped törése

választható limit: 50 000 – 500 000 Ft/kár

Akváriumtörés

választható limit: 50 000 – 500 000 Ft/kár

Temetkezés
Műtéti térítés

választható biztosítási összeg/biztosított: 200 000 – 400 000 Ft
választható biztosítási összeg/biztosított
(nagyműtét esetére): 100 000 – 300 000 Ft

Garázsban tárolt gépjárművek

biztosított vagyontárgy értéke

Vállalkozás célú vagyontárgyak

biztosított vagyontárgy értéke

A biztosítási időszak egy év. A biztosítási évforduló a szerződés létrejöttekor
megadott kockázatviselés kezdetének időpontjával megegyező hónap, nap.
Díjkedvezmények
A díjkedvezmény kedvezményszorzó formájában kerül érvényesítésre az
éves biztosítási díjból.
– Éves gyakoriságú díjfizetés esetén 10%.
– Elektronikus ügyintézéshez való hozzájárulás esetén 4%.
– A Groupama Biztosító honlapján, a GroupamaDirekt felületen történő
online szerződéskötés esetén 5%.
Pótdíj
A biztosító a csekkes díjfizetési mód esetén pótdíjat alkalmaz, amelynek
mértéke 10%.
Minimáldíj
Szerződésre fizetendő éves biztosítási díj mértéke el kell, hogy érje, az alábbi minimáldíj összegeket. A minimáldíj érték alatt szerződés nem jöhet létre
és nem tartható fenn.
– Abban az esetben, ha a szerződésben a főépület és a háztartási ingóság vagyoncsoport is biztosítva van, akkor a szerződésre fizetendő éves
díj összege minimum 11 760 forint.
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– Abban az esetben, ha a szerződésben a háztartási ingóság vagyoncsoport nincs biztosítva, akkor a szerződésre fizetendő éves díj összege minimum 10 800 forint.
– Abban az esetben, ha a szerződésben a főépület nincs biztosítva, akkor
a szerződésre fizetendő éves díj összege minimum 8400 forint.
Kárrendezés
GB541 jelű Vesta Q Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 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 beérkezését követő 10 munkanapon
belül megtörténik.
Jelen Hirdetmény tájékoztató jellegű. A részletes szerződési feltételeket a
hatályos GB541 jelű Vesta Q Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás
Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltételek tartalmazzák.

