
A Groupama Biztosító Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja

1/C, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071, bejegyezve a Fővárosi Törvény-

szék Cégbíróságán, a továbbiakban: biztosító) Lakásbiztosítási Akció (a to-

vábbiakban: akció) elnevezéssel akciót hirdet a Groupama Biztosító Zrt.

(továbbiakban biztosító) fiókhálózatában jelen szabályzat szerint.

1. Részvételi feltételek

Az akcióban kizárólag azok a személyek vehetnek részt, akik 2016. július

11-től 2016. szeptember 16-ig tartó időtartamban új GB524 jelű Groupama

Lakásbiztosítási szerződést kötnek az alábbiakban meghatározott tarta-

lommal lakásukra a biztosítóval és a biztosítandó ingatlanra még nincs ha-

tályban lévő lakásbiztosítási szerződésük a biztosítónál.

Az akcióban csak „többszintes, többlakásos épületben lévő lakás”-nak mi-

nősülő ingatlan GB524 jelű Groupama Lakásbiztosítási szerződés szerző-

dője vehet részt.

Jelen akció szerint többszintes, többlakásos épületben lévő lakásnak minő-

sül az a lakás, amely 2-4 emeletes vagy ennél több emeletes épületben ta-

lálható. Vita esetén irányadó az, hogy ingatlan ingatlan-nyilvántartásban

lakás megnevezéssel legyen nyilvántartva. Az akcióban tehát nem vehet

részt családi ház, sor- vagy ikerház (rész), nyaraló és a lakóházban lévő,

illetve vele egybeépített garázs, műhely, kazánház, tároló, pince.

„Új GB524 jelű Groupama Lakásbiztosítási szerződés”-nek minősül, ha a

lakásbiztosítást határozatlan tartamra és olyan „többszintes, többlakásos

épületben lévő lakás”-nak minősülő ingatlanra kötik meg, amelyre a bizto-

sítónál az ajánlattétel időpontjában nincs élő lakásbiztosítási szerződés és

– az ajánlattételt megelőzően nem is volt;

– az ajánlattételt megelőzően volt, de az az akcióban részvevő ajánlat

ügyfél általi aláírásától számított 180 napnál régebben szűnt meg, vagy

– az ajánlattételt megelőzően volt, de az érdekmúlás miatt szűnt meg (pl.

ingatlan adásvétele).

Az akcióban megköthető termék:

GB524 jelű lakásbiztosítás Bázis, Komfort és Prémium csomagjai,
amelyek tartalmazzák a kiegészítő felelősségbiztosítást és a kiegészítő

balesetbiztosítást is.

További kiegészítő biztosítások, amelyek a lakásbiztosítás csomag-
jaihoz választhatók:
– Kiegészítő balesetbiztosítás további többszörözése;

– Különleges üvegek biztosítása;

– Épület felújításának, bővítésének biztosítása;

– Garázsban tartott járművek biztosítása;

– Kerékpár, moped, quad, kerekesszék casco biztosítása;

– Háztartási gépek, elektromos eszközök kiterjesztett garancia biztosítása;

– Szabadban tartott kerti bútorok és kerti gyermekjátékok, lábon álló nö-

vények biztosítása;

– Síremlék, kripta biztosítása;

– Temetés biztosítás;

– GB191 jelű Élet- és balesetbiztosítás;

– Mezőgazdasági kistermelői biztosítás;

– Egyéni- és mikro-vállalkozói vagyonbiztosítás.

Az akcióban csak a jelen szabályzatot teljes körűen elfogadó és teljesítő

ügyfél jogosult részt venni.

2. Az akció időtartama

A fent felsorolt lakásbiztosítási szerződésekre: 2016. július 11. – 2016.

szeptember 16.

3. A díjkedvezmény

A biztosító az akcióban résztvevő számára az általa megkötött fent felso-

rolt biztosítások és a hozzájuk kötött kiegészítő biztosítások éves fizetendő

biztosítási díj egy tizenkettedének megfelelő díjkedvezményt az első bizto-

sítási év utolsóként fizetendő folyamatos díjának esedékességekor jóváírja

a biztosítási, illetve kiegészítő biztosítási szerződésén.

Ezek alapján a résztvevőnek a biztosító által jóváírt összeggel (díjkedvez-

mény) kevesebb folyamatos biztosítási díjat kell megfizetnie az első biztosí-

tási évben.

A díjkedvezmény jóváírásának feltétele, hogy a szerződés a biztosítási év 11.

hónapjának végéig díjjal rendezett legyen. Éves díjfizetés választása esetén

11 hónapra egy összegben befizetett díjjal rendezhető a teljes éves díj.

Ha a biztosítási szerződés nem jön létre, vagy a díjkedvezmény jóváírásának

esedékessége előtt megszűnik, akkor a díjkedvezményt a biztosító nem írja

jóvá.

A díjkedvezmény több, az akció időtartama alatt megkötött, fent megjelölt

lakásbiztosítási szerződés után is jár, amennyiben 1. pontban rögzített fel-

tételek teljesülnek.

4. Egyéb rendelkezések

A biztosítási és kiegészítő biztosítási szerződésekre egyebekben a vonatko-

zó biztosítási feltételek érvényesek.

Jelen szabályzat elérhető a Groupama Biztosító fiókjaiban, valamint a biz-

tosító honlapján a www.groupama.hu címen.

2016. július 11.

Groupama Biztosító Zrt.

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÉRTÉKESÍTÉSI AKCIÓ SZABÁLYZATA
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