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Tájékoztató az Allianz Hungária Zrt-vel 

kötött biztosítási szerződésekről 

 

Szövetkezetünknél – az Allianz Hungária 

Zrt. tájékoztatása alapján – az elmúlt 

években magasabb volt a kárkifizetés, mint 

a lakók által befizetett biztosítási díj. 

 

Ezt figyelembe véve – a biztosítóval történt 

tárgyalásokat követően – 2018. január 1-től 

48%-al emelkedett a biztosítási díj. Egyben 

38 épületet, ahol magas volt a vízkárok 

(beázás, csőtörés, csatornadugulás) okozta 

kifizetés, a biztosító kizárta az újabb 

kárrendezésből. 

 

Korábbi megállapodásunk alapján 2018 

júniusában újra tárgyaltuk a szerződéseket, 

aminek eredményeként az alábbi 

megállapodás született:  

 

- A 38 épület kizárása megszűnt a 

vízkárok okozta kárrendezésből. 

- A szerződéseket meghosszabbítottuk 

2019. június 30-ig. 

- A biztosítási díj ezen időszakban 

nem változik. 2019. július 1-től 

pedig várhatóan 6,8 %-kal, csak az 

építőanyagok áremelkedésével 

növekszik. 

- A vízkárok rendezése esetében 

viszont belépett a tulajdonos és a 

szövetkezet esetében is egy 40.000.- 

Ft-os önrész. 

 

- A biztosító a lakótelepeinken élő 

valamennyi lakó részére csoportos 

családi balesetbiztosítással bővítette 

a szerződést. 

- Ugyancsak térítésmentesen vehető 

igénybe jogvédelem biztosítás is. 

- Jelentős engedményt jelent az 5 éves 

tartam kedvezmény, amely időszak 

alatt a díj csak az építőanyag ipari 

infláció mértékével emelkedik. 
 

Az elmúlt hetek újabb tárgyalásait követően 

a biztosító kidolgozott egy olyan ajánlatot, 

amellyel kiváltható a tulajdonosok 40.000.- 

Ft-os önrésze a vízkárok esetén. Ez az új 

termék tartalmaz ingó, ingatlan és felelősség 

biztosítást egyaránt. Díja pedig - a lakás 

nagyságától függően – 1025-1165.- Ft/hó 

között mozog. Ez utóbbit bárki megkötheti a 

saját lakására, kiváltva a meglévő ingóság 

biztosítását. 

 

Az Allianz által kidolgozott terméket 10% 

kedvezménnyel lehet megkötni és speciális 

záradékkal kell ellátni. A kedvezményt és az 

egyedi záradékot Martin Zsuzsannának van 

jogosultsága megadni. Ezzel kapcsolatban 

szívesen tájékoztatja Önöket. 

 

Érdeklődni lehet:  

A szövetkezet 1 402-2272-es telefonszámán; 

Martin Zsuzsánál a 20-932-1876-os 

telefonszámon 2019. január 03. után. 

 

    Abonyi János 

az igazgatóság elnöke 

 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2018. december 18. kedd  
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