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Eltérés a jogszabályoktól vagy a korábbi 
szErződési gyakorlattól

Az AHE-12935 és AHB-12935 sz. Allianz Otthonbiztosítás Plusz szerződési 
feltételek 14.D. pontja

a) Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jelen szerződési fel-
tételek az Allianz Hungária Zrt. által korábban kínált 
otthonbiztosítási terméktől az alábbiakban térnek el 
lényegesen:
–  A biztosító főbb adatait, az irányadó jogra vonatkozó ren-

delkezéseket, a biztosítási termékek értékesítésével kap-
csolatos tájékoztatást (tanácsadás, javadalmazás), a biz-
tosítási szerződés személyes adatok kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseit, a panaszügyintézésről szóló tájékoztatót, 
valamint az elektronikus szerződéskötés szabályait az 
ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítéseként 
külön dokumentum, (az „Ügyféltájékoztató és szerződési 
feltételek kiegészítése”) tartalmazza.

–  Az Ügyfél-tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek 
I. Általános biztosítási feltételek alábbiakban megjelölt 
pontjai:

	 •	 	3.	A	biztosítható	vagyontárgyak	vagyoncsoportjai	és	
az Ingóság vagyoncsoport részei. 

	 •	 	Az	ingóság	vagyoncsoport	5.	és	6.	vagyoncsoport	
részek	kizárásai	kiegészültek	a	haszonállatokkal,	
valamint a takarmányokkal, terményekkel, lábon álló 
növényi kultúrákkal.

	 •	 	A	Vagyonbiztosítási	fogalmak	köre	bővült		az	Általános	
épületüvegezés, Értékőrző ingóságok, Hobbi-, sport és 
barkácseszközök,	Vállalkozás	eszközei	fogalmakkal,	
valamint	számszerűen	meghatározásra	kerültek	a	
Gépjármű-tartozékok.

	 •			1.	Biztosító,	szerződő,	biztosított	fogalmak	kiegészül-
tek a biztosításközvetítővel.

	 •	 	2.2.	Jognyilatkozatok	érvényessége	és	2.3.	Jog	nyilatko
zatok átadása pontok változtak.  

	 •	 	9.5.	pont	az	indexálásra	vonatkozóan	kiegészítésre	került	
az Assistance, a Kiterjesztett gépjárművédelem, valamint 
a Munkanélküliség díjátvállalás biztosításokkal.

	 •	 	11.	A	szerződő	felek	kötelezettségei	d/1.	pontja.
	 •	 11.		A	szerződő	felek	kötelezettségei	e.	pontja.
	 •	 	13.	Általános	kizárások.
–	 	II.	A	Vagyonbiztosítás	(alapbiztosítás)	különös	biztosítási	

feltételeinek alábbiakban jelölt pontjai:
	 •	 	5.A.	A	Mix	csomag	biztosítási	eseményei	(káreseményei):
  °  Üvegtöréskár esetén a kizárt vagyontárgyak 

kiegészültek	a	savmaratott	és	homokfúvott	
üvegfajtákkal.

  °	 	Az	E.	Viharkár	és	F.	Felhőszakadáskár	eseté-
ben a légmozgás, illetve a csapadék intenzitás 

tekintetében	más	eltérő,	hiteles	adat	hiányában	a	
Mabisz adatok az irányadók.

  °  O. Idegen tárgyak rádőlése által okozott kár bizto-
sítási esemény a biztosított tulajdonában nem álló 
vagyontárgyakra terjed ki. 

  °  S. Üvegtöréskár biztosítási esemény leírása és a 
Kockázatviselésből kizárt események és vagyon-
tárgyak, nem térülő károk leírása változott az 
Általános épületüvegezés fogalom bevezetésével 
összefüggésben.

	 •	 	6.D	A	szolgáltatás	különös	szabályai	1.	sz.	táblázat.	 
A káridőponti védettségtől függő szolgáltatási 
limitösszegek.

–  A kiegészítő biztosítások különös biztosítási feltételei 
alábbiakban jelölt pontjai:

	 •	 	A	III.	Kiegészítő	általános	és	épülettulajdonosi	
felelősség-biztosítás 

  °	 	1.	pontja	kiegészült	a	Sérelmet	szenvedett	fél,	 
Dologi	kár,	Felelősségi	kár,	Sorozatkár,	Személy
sérüléses és Szerződésen kívül okozott kár 
fogalmakkal,

  °  a felelősség-biztosítások a károsult mellett a sérel-
met szenvedett félre által támasztott igényekre is 
kiterjednek, 

  °	 	a	7.3.	A	biztosított	és	károsult/sérelmet	szenvedett	
fél egyezsége pont módosult.   

  °	 	IV.	Kiegészítő	családi	balesetbiztosítás	esetén	
pontosításra került a biztosított fogalma;

  °	 	V.	C.	Üveg+	biztosítás	alapján	térülő	üvegfajták	
köre bővült a kandalló üvegezésével;

  °	 	V.	E.	Kert	és	klíma	biztosítás	esetében	pontosításra	
került a tűz és elemi  károk, valamint a szilárd fala-
zatú, épített kültéri medence fogalma;

  °	 	A	Kert	és	klíma	biztosítási	események	meghatá-
rozása	a	kockázatviselés	helyen	telepített	növé-
nyekre vonatkozóan kiegészült a nem jövedelem 
szerzés	céljából	telepített	meghatározással.

  °	 	V.	H.	Garázsban	tárolt	gépjárművek	biztosítása	
esetén	bővült	a		biztosítottak	köre	(1.	pont),	módo-
sult	a	biztosított	vagyontárgyak	pont	(2.	pont)	a	
kárbejelentést követő szemlével, ellenőrzéssel.  és 
módosultak a szerződésmódosítás szabályai (4. 
pont), az önrészesedés (7. b) pont), valamint a szol-
gáltatás	igénybevételéhez	szükséges	dokumentu-
mok	(11.	pont)	szabályai;
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  °	 	V.	I.	Kiterjesztett	gépjárművédelem	biztosítás	5.	A	
biztosítási évfordulóra kezdeményezett szerződés-
módosítás szabályai módosult.

  °	 	V.	J.	Munkanélküliségi	díjátvállalás	biztosítás	kie-
gészült	a	6.	A	biztosítási	évfordulóra	kezdeménye-
zett szerződésmódosítás szabályai ponttal. 

  °	 	V.	L.	Kiegészítő	Assistance	biztosítások	esetében	
módosításra került a szolgáltató neve és címe, az 
1.	Biztosítási	események	(káresemények)	megha-
tározása,	5.	A	biztosító	szolgáltatása	pont	címe	
és	meghatározásai	és	„Az	Assistance	biztosítások	
szolgáltatási	és	azok	értékhatára”	táblázat.		

–	 	VI.	Függelék:	betörésvédelmi	szintek	és	összeghatárok	
„A káridőponti védettségtől függő szolgáltatási limitösz-
szegek	a	Vagyonbiztosítás	(alapbiztosítás)	alapján”	táb-
lázat	módosult	a	biztosítható	vagyontárgyak	csoportjai	
szerint.

–	 	VII.	Alkalmazott	záradékok	és	függelékek	AEF	záradék	
3.3	Kizárás	pontja,	valamint	a	VOV	záradék	3.	pontjá-
ban	található	táblázat	módosult	a	biztosított	vagyon-
tárgyak csoportjai szerint.

b) Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szerződési feltéte-
lek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseitől az alábbi-
akban térnek el lényegesen:
–   I. Általános biztosítási feltételek alábbiakban megjelölt 

pontjai:
	 •	 	3.	A	kockázatviselés	kezdete:	a	Ptk.	rendelkezéseitől	

eltérően	a	3.2	pont	szerint	árvíz	kockázatot	15	napos	
várakozási idővel vállalja a biztosító;

	 •	 	8.4.	pont:	ha	ugyanazt	a	vagyontárgyat/vagyon-
csoportot, költséget és veszteséget több biztosító 
egymástól függetlenül biztosítja, a biztosítási fedezet 
nem terjed ki a jelen biztosítási feltételekkel létrejött 
biztosítási szerződés szerint biztosítási eseménynek 
minősülő olyan kárra, amelyre a korábban megkötött 
másik biztosítási fedezetet nyújt;

	 •	 	14.B.	Elévülés:	A	Ptk.ban	meghatározott	általános	
5	éves	elévülési	időtől	eltérően	a	vagyonbiztosítás	

(alapbiztosítás) és a kiegészítő biztosítások (kivéve 
felelősségbiztosítás)	esetében	2	év.	Továbbá	az	álta-
lános szabályoktól eltérően az írásbeli felszólítás az 
elévülési időt nem szakítja meg.

–   A kiegészítő biztosítások különös biztosítási feltételei 
alábbiakban jelölt pontjai:

	 •	 	II.	A	Vagyonbiztosítás	(alapbiztosítás)	különös	biztosí-
tási feltételeinek alábbiakban jelölt pontjai:

  °	 	1.	A	hozzátartozó	fogalma,	melybe	beletartozik	
a bejegyzett élettárs, valamint az élettárs és a 
bejegyzett élettárs egyenágbeli rokona is;

	 •	 	III.	Kiegészítő	általános	és	épülettulajdonosi	
felelősség-biztositas:

  °	 	5.	A	biztosítási	összeg:	A	Ptk.	rendelkezéseitől	
eltérően a biztosító a biztosítási eseménnyel kap-
csolatban felmerült jogi képviselet költségeit és a 
kamatokat a biztosítási összeg erejéig téríti meg.

  °	 	7.5.	Elévülés;	a	jogszabályi	általános	5	éves	elévü-
lési	időtől	eltérően	felelősségi	fedezet	esetében	1	
év.	Továbbá	az	általános	szabályoktól	eltérően	az	
írásbeli felszólítás az elévülési időt nem szakítja 
meg.

	 •	 	IV.	Kiegészítő	családi	balesetbiztosítás	9.	pont	
Elévülés:	a	jogszabályi	általános	5	éves	elévülési	
időtől	eltérően	felelősségi	fedezet	esetében	2	év.	
Továbbá	az	általános	szabályoktól	eltérően	az	írás-
beli felszólítás az elévülési időt nem szakítja meg;

	 •	 	A	kiegészítő	Munkanélküliségi	díjátvállalás	biztosítás	
3.	pontja	szerint	a	biztosító	6	hónapos	napos	várako-
zási időt alkalmaz a kiegészítő biztosítás biztosítási 
eseményével	kapcsolatban.	A	4.2	pont	szerint	a	bizto-
sítási esemény miatti szolgáltatás igénybevétele után, 
csak	újabb	–	díjfizetéssel	fedezett	–	12	hónap	eltelté-
vel	szerezhető	jogosultság	a	következő	szolgáltatásra;

	 •	 	Családi	egészségbiztosítás	esetén	a	biztosító	nem	
alkalmaz várakozási időt;

	 •	 	Családi	egészségbiztosítás	esetén	a	biztosító	szolgál-
tatása lépcsőzetes, a kockázatviselés kezdetétől eltelt 
időtartam függvényében.




