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Az életed színtere
Vigyázz rá!

Otthonbiztosítás
Adatbekérő ajánlat készítéséhez

Kérlek az adatokat pontosan, a kiegészítő szolgáltatásokat pedig igényeid szerint töltsd ki. 

Folyamatosan emelkednek a lakásárak és az építési költségek, de vajon hány lakásbiztosítást 
aktualizáltak a tulajdonosok? És miért olyan fontos ez?

Engedd meg nekem, hogy a kitöltött adatok alapján ajánlatot készítsek Neked a megfelelő
biztosítási védelem megtervezésére. Az ajánlat semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Jelenlegi biztosításod melyik biztosítónál van?

Mikor van a biztosításod évfordulója?

Mekkora díjat fizetsz a jelenlegi biztosításodra?

Mi alapján kötötted a jelenlegi biztosításodat?

 /



Otthonbiztosítás adatközlő

Családi ház Nyaraló

Bérelt 
Felújítás alatt áll 

Épülettípus
Válaszd ki az alábbi lehetőségek közül, hogy milyen típusú ingatlant kívánsz biztosítani.

m2

Irányítószám:

Épület Alapterülete
Írd be az ingatlan alapterületét.

Szerkezet
Válaszd ki az alábbi lehetőségek közül, hogy milyen szerkezetű az ingatlan.

Lakás, társasház

Tégla, kő, Beton könnyűszerkezet, 
faház vályog, vertfal

Tetőzet
Válaszd ki az alábbi lehetőségek közül, hogy milyen tetőzetű az ingatlan.

Cserép, Pala, Beton,
Bitumenes zsindely

Nád, Fazsindely, Bitumenes
hullámlemez, onduline

Biztosítás típusa
Amennyiben a szerződő jogi személy csak épület biztosítást választhat!

vegyes falazatú
tégla, kő, Beton - vályog

Öntapadó jegyzet
SúgóAkkor jelölje be, ha az ingatlan- felújítás alatt áll (például elektromos-, víz-, gáz ellátását szolgáló vezetékeinek cseréje, a hozzájuk tartozó mérőműszerekkel együtt, gépészeti és elektromos berendezéseinek cseréje, homlokzatának utólagos hőszigetelése),- a felújítás alatt is állandóan lakott és- a felújítás legfeljebb hat hónapig tart.

Öntapadó jegyzet
SúgóHasznos alapterület kiszámítása: Teljes alapterülettel (100%) vesszük figyelembe a lakás összes, a biztosított használatában lévő helyiséget (szoba, konyha, fürdőszoba, WC stb.) 50%-ban vesszük figyelembe a lakás tetőterében kialakított helyiségeket, a talajszint alatti padozatú nem lakás céljára szolgáló helyiségeket pl. pince, valamint a teraszt, loggiát, tornácot. Önálló tetőtéri lakás esetén az alapterület 100%-át kell figyelembe venni.

Öntapadó jegyzet
SúgóVályog: Ide tartozik minden olyan épület, amelynek falazata teljesen, vagy nagy részében ilyen anyagokból épült.Vegyes falazatú: Ide tartozik minden olyan épület, amelynek falazata részben, vagy vegyesen vályog anyagokból épült.Fa falazatú az épület, ha előre gyártott fa szerkezetű elemekből vagy hagyományosan gerendából épült.
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Kiegészítő melléképület alapterülete
Írd be a kiegészítő épületek össz. alapterületét négyzetméterben!

Medence Kerítés Kerti építmény

Kiegészítő melléképület típusa, ha van
garázs, szerszám tároló, műhely, nyári konyha, stb..

Garázs
szerszámtároló, 

műhely
Terménytároló,

tüzelőtároló Tüzelőtároló Nyári konyha Istálló Pince
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Építmény
Válaszd ki az építmény típusát.

Építmény biztosítási összege
Írd be az építmény biztosítási összegét.

Épület-biztosítási adatok
Az épület építésének az éve:
Amennyiben tudja pontosan adja meg

Írd be az épület biztosítási összeget millió Ft nagyságrendben.

Épület választott biztosítási összege:

Ingóságbiztosítási adatok
Írd be a választott biztosítási összeget millió Ft nagyságrendben.

Általános háztartási ingóságok választott biztosítási összege:

Az ingatlan állapota:

Öntapadó jegyzet
SúgóA megjelölt építmények az épület biztosítási összeg 10 százalékáig biztosítottak, külön biztosítási összeget csak akkor szükséges megadni, ha az építmények értéke meghaladja a 10 %-ot.

Öntapadó jegyzet
Pincét itt, csak akkor jelöld meg kiegészítő melléképületként, ha nem a családi ház, épület része, hanem külön található, illetve pl. társasházi lakásnál külön tartozik hozzá pince.
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Értéktárgyak biztosítási összege
Kérjük, írd be az Általános háztartási ingóságok biztosítási összegén felüli Értéktárgyak biztosítási összegét.

Értéktárgyak:

300 ezer Ft egyedi értéket meghaladó 
műszaki cikkek

Igen Nem

Ha igen kérjük, add meg a biztosítási szerződés kötvényszámát!

Állandóan lakott az épület?
Kérjük, hogy válaszd ki, hogy Igen vagy Nem.

Az épület építés, bővítés alatt áll?
Kérjük, válaszd ki, hogy Igen vagy Nem.

Rendelkezik-e az UNION Biztosítónál érvényes biztosítási szerződéssel?
Kérjük, válassz a lehetőségek közül!

Kommunikáció
Jelöld be a kommunikációs lehetőséget

Ügyfélportál hozzáférést kérek E-kommunikáció DM levél

Hobbi, barkács felszerelések, kerti 
berendezések, mezőgazdasági 
kisgépek, termények, állatok, idegen 
tulajdonú vagyontárgyak

Díjfizetés módja
Válaszd ki a díjfizetés módját.

Díjfizetési gyakoriság
Válaszd ki a díjfizetési gyakoriságot.

Öntapadó jegyzet
SúgóÉkszerek: nemesfémek, drágakő vagy igaz gyöngy vagy ezek felhasználásával készült tárgyak, Képzőművészeti alkotások: zsűrizett, katalogizált egyedi jegyekkel ellátott alkotások. Nem tekintendő az ipar- és népművészeti alkotás képzőművészeti alkotásnak, kivéve az 1900. év előtt készülteket.Antik tárgyak és különös nagy értéket képviselő régiségek, bútorok esetén 1900. év előtt készültek sorolandók ide.

Öntapadó jegyzet
SúgóHíradástechnikai, optikai eszközök. (a számítógépek és azok tartozékai értékét együttesen kell figyelembe venni)

Öntapadó jegyzet
SúgóA záradékkal kötött biztosítás 2 évig mint építés-szerelés biztosítás működik, utána automatikusan átalakul lakás biztosítássá. Megszűnik a záradék a használatbavételi, lakhatási engedély kiadásának napjával is, illetve a beköltözés használatba vétel napjával is, amennyiben ezt írásban bejelentik.

Öntapadó jegyzet
SúgóAz E-kommunikáció választásával hozzájárul, hogy a biztosításával kapcsolatos kommunikáció elektronikusan, az UNION Biztosító Ügyfélportál rendszerén keresztül történik. Ebben a rendszerben tekintheti meg többek között a kötvényt, ide érkeznek a számlák elektronikus formában.
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mit tehetünk még érted?

Az UNION teljeskörű termékpalettájával minden élethelyzetben melletted áll. 
Ha most épp nincs szükséged lakásbiztosításra, gondold végig nyugodtan, 
mire lehet. Jelöld be az ikonok alatt, 1-től 10-ig, hogy mely területek mennyire 
lehetnek jelenleg, vagy a közeljövőben fontosak számodra és küld vissza 
tanácsadónknak aki segít, hogy megismerd a megoldásainkat a számodra 
fontosabb területeken!

befektetés,
megtakarítás

nyugdíj
megtakarítás

élet és a család
védelme

egészség
védelme

baleseti
védelem

vállalkozás 
cég védelme

autó
biztosítása

utazás
biztosítása

otthon
védelme

Elérhetőséged:

gyermek
gondoskodás

Neved:

Telefonszámod:

E-mail címed:

Öntapadó jegyzet
Egyszeri, vagy folyamatos díjas- Rövid- Közép- Hosszútávú befektetések, Forint, Euro, vagy Dollár alapokba.
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