
PostaFészekŐr otthonbiztosítás 

Biztosítási termékismertető 

Társaság: Magyar Posta Biztosító Zrt. A termék: PostaFészekŐr otthonbiztosítás 

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 otthonbiztosítás (termékkód: 12014) Ügyfél-tájékoztató és 
biztosítási feltételek c. kiadványban (nyomtatványszám: F 120142 10 1906) érhető el! 

Milyen típusú biztosításról van szó? 

A PostaFészekŐr otthonbiztosítás típusa: vagyon- és felelősségbiztosítás, melyhez kiegészítők 
köthetők. A vagyonbiztosítás célja, hogy a biztosított épületben – a szerződési feltételekben nevesített 
biztosítási események kapcsán – bekövetkezett károk megtérüljenek. A felelősségbiztosítások többféle 
kockázatra köthetők: az általános felelősségbiztosítás pl. a gyalogosként, kerékpárosként okozott 
károkra, továbbá pl. az épülethasználói, illetve az ebtartói minőségben harmadik személynek okozott 
károkra szóló felelősségbiztosítás. A termék tanácsadás nélkül kerül értékesítésre. 

Mire terjed ki a biztosítás? 

 A Szerződő által választott 
Vagyonbiztosítási kockázatokra (pl. elemi 
károk, vízkárok, üvegkárok, betöréses 
lopás) a szerződésben meghatározott 
vagyoncsoportokra (ingóság és vagy 
épületek) a biztosítási összeg erejéig és a 
Szerződő által választott csomagok szerint 
(pl. Ingóság Alapcsomag, Ingóság 
Kibővített csomag).  

 A felelősségbiztosítások (pl. általános-, 
ebtartói-, épülethasználói) biztosítási 
eseményenként 5 millió Ft-ig nyújtanak 
fedezetet. 

  
Választható kiegészítő biztosítások: 

- Balesetbiztosítás 
- Melléképület biztosítás 

 
Kiegészítő balesetbiztosítás választható.  

Mire nem terjed ki a biztosítás? 

× Azokra a károkra, amelyek nem biztosítási 
eseménnyel összefüggésben vagy nem 
biztosított vagyontárgyakban keletkeztek. 

× Az épület építése, felújítása kapcsán 
keletkezett károkra. 

× Talajvíz, belvíz okozta károkra. 
× Felelősségbiztosításnál azokra a károkra, 

amelyet a Biztosítottak egymásnak, vagy 
hozzátartozóiknak okoznak. 

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben? 

! A vagyonbiztosítás alapján járó kártérítési 
összegből a Szerződő által választott 
önrész levonásra kerül. 

! Várakozási időn belüli káreseményre a 
biztosítás nem terjed ki. Ez 15 nap vihar, 
felhőszakadás, földcsuszamlás, vízkár 
esetén, 30 nap árvíz, földrengés esetén. 

! Árvíz, földrengés esetén limit: 2 milliárd Ft, 
mely a biztosítónál a káresemény 
időpontjában érvényben lévő 
PostaFészekŐr otthonbiztosítási 
szerződések portfóliójára 
(veszélyközösségére) vonatkozik.  

! Felelősségbiztosítás esetén azok a károk, 
amikor azt a károkozó azonos károkozási 
körülményekkel ismétlődően okozta. 



Hol érvényes a biztosításom? 

 A biztosító kockázatviselése vagyonbiztosítás alapján a szerződésben meghatározott 
kockázatviselés helyén bekövetkezett károkra vonatkozik.  

 Az általános-, az épülethasználói, valamint az ebtartói-felelősségbiztosítás Magyarország 
területén érvényes. 

 A kiegészítő balesetbiztosítás a világon bárhol érvényes.  

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

- Közlési- és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak 
fennállása alatt, így 15 napon belül minden a szerződésen feltüntetett adatokban 
bekövetkező változást be kell jelenteni. 

- Díjfizetési kötelezettség. 
- Az ingatlan karbantartása a jó gazda gondosságával. 
- Az időszakos tartózkodás céljára szolgáló (üdülő) ingatlanokban a víz-, a fűtés és 

hűtésvezetéket, és az azokra kapcsolt berendezéseket vízteleníteni az elfagyás megelőzése 
érdekében, illetve a víz-, a fűtés- és hűtésvezeték főelzáró szelepét pedig elzárni a vízkárok 
megelőzése érdekében; 

- A lényeges körülmények leírásával együtt kárbejelentési kötelezettség 2 munkanapon belül. 
- Tűz, robbanás esetén mindenképpen (még az eloltott tűzről is) értesíteni kell a tűzoltóságot. 
- Betöréses lopás vagy rablás esetén értesíteni kell a rendőrséget, és feljelentést kell tenni. 

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a biztosító 
megállapodása szerint. Az éves díj megfizetése 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 rögzített kockázatviselési időpontban kezdődik. A biztosítási 
fedezet megszűnik különösen 
- érdekmúlással (pl. az ingatlan eladása esetén),  
- 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. a jármű eladása) és 60 napnál nagyobb díjhátralék esetén is. 

 
Nyomtatványszám: BT 120142 02 1906 


