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„Ötezres ajánlat” akció feltételei
Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu

A Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) „Ötezres ajánlat”
elnevezéssel marketing akciót hirdet az alábbiak szerint. (Jelen akciós
feltételek a 2018. október 27-i hatállyal történt módosításokat egységes
szerkezetbe foglaltan tartalmazzák. A módosítások dőlt betűvel szedettek.)

1.

AZ AKCIÓ LEÍRÁSA
Ötezres ajánlatunk keretein belül 5000 Ft-os egyszeri kedvezményt adunk a biztosítás szerződőjének, a jelen akciós feltételek 2.1 és 3.4. pontjában részletezett új* biztosítások első éves
díjából! Az Ötezres ajánlat kétféle kedvezményt tartalmaz:
• 5000 Ft Lánckedvezmény
• 5000 Ft Kiemelt ügyfél kedvezmény
A két kedvezmény nem összevonható, azaz ugyanazon szerződésre nem lehet Kiemelt ügyfél kedvezményt és Lánckedvezményt is érvényesíteni.
Az akcióban résztvevő biztosítások:
• Házőrző otthon- és életmód-biztosítás;
• határozatlan idejű Komplett Casco biztosítás;
• Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás;
• határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás;
• Generali MyLife egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött élet- biztosítás;
• Generali MyLife Prémium rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás;
• Generali MyLife rendszeres díjas, élethosszig tartó befektetési egységekhez kötött életbiztosítás;
• Generali MyPlan klasszikus nyugdíjbiztosítás;
• Generali MyLife Extra rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás.
Az Ötezres ajánlat kedvezményeire kizárólag a biztosítóhoz az
online tanácsadói ajánlatadó rendszerén keresztül elektronikus
úton beküldött, biztosításközvetítő közreműködésével kötött
biztosítások jogosítanak, ezért a biztosítást a biztosító ügyfélszolgálatainak egyikén vagy biztosításközvetítő közreműködésével kell megkötni!
Az akcióban csak olyan természetes személyek vehetnek részt,
akik a szerződést – ideértve a lentebb részletezett ún. Lánckedvezményt generáló szerződést is – magánszemélyként, és a
biztosítás szerződőjeként kötik meg. Jogi személyekre, egyéb,
nem természetes személy szerződőkre az akció nem terjed ki.
Az akció visszavonásig érvényes.

2.

AZ AKCIÓ TOVÁBBI FELTÉTELEI LÁNCKEDVEZMÉNY ESETÉN

2.1.

A Lánckedvezmény leírása
Az akció időtartama alatt az akcióban résztvevő, a fenti feltételek szerint megkötött biztosítást a biztosító Lánckedvezményt
generáló szerződésnek tekinti.
A Lánckedvezményt generáló szerződés alapján – amennyiben
a biztosítás szerződője ezen szerződés biztosítási ajánlatának
az aláírását követő legkésőbb 60 napon belül új
• Házőrző Nívó, Extra vagy Top típusú otthon- és életmód-biztosítást
• vagy határozatlan idejű Optimál, Optimál Prémium vagy Optimál Extra Komplett casco biztosítást;
• vagy minimum 30.000 Ft éves díjú Testőr élet-, -baleset- és
egészségbiztosítást

Nysz.: 21008

köt meg társaságunknál a biztosítás szerződőjeként, szintén a
fenti feltételekkel, úgy ez utóbbi biztosításra (mint Lánckedvezményre jogosító biztosításra) érvényesítheti az egyszeri 5 000 Ftos kedvezményt. Az akció utolsó napján, vagy azt megelőző 60
napon belül aláírt Lánckedvezmény generáló ajánlat esetében a
60 napon belüli biztosításkötést a kedvezmény szempontjából a
biztosító figyelembe veszi.

* 2015. szeptember 30. után megkötött.

A Lánckedvezményt generáló biztosítás alapján a kedvezmény
csak egy biztosításra vehető igénybe, azonban az arra tekintettel
Lánckedvezménnyel megkötött biztosítás egyben újabb lánckedvezményt generáló szerződésnek is minősül, amely kedvezmény további, az előzőek szerint hivatkozott biztosítás megkötéséhez használható fel, a fentiek szerint.
2.2.

A Lánckedvezményre vonatkozó további fontos információk és feltételek casco-, kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és Házőrző otthon- és életmód-biztosítás esetén

2.2.1. A kedvezményt a CASCO és a Házőrző otthon- és életmód-biztosítási szerződések esetén a szerződés kockázatviselésének az
első napjától kezdődően, az első évre fizetendő díjába számítja
be a biztosító. A biztosító a biztosítási időszaknak a fenti kedvezmény összegével időarányosan fedezett tartama alatt a szerződés díját érintő bármely módosítást legkorábban ezen időtartam
lejártát követő naptól kezdődő hatállyal kezdődően végez el.
2.2.2. A jelen akciós feltételek alkalmazásában új lakásbiztosításnak
akkor minősül a Házőrző otthon- és életmód-biztosítási szerződés, ha lakásbiztosítási ajánlat aláírásakor a szerződőnek/
biztosítottnak nincsen a Generali Biztosító Zrt-nél ugyanazon
kockázatviselési helyre megkötött lakásbiztosítása, és nincsen
előzmény lakásbiztosítása sem. Előzmény lakásbiztosításnak
minősül az a szerződés, amely
• az újonnan megkötött lakásbiztosítási szerződés kockázatviselésének a kezdetét
– 1–150 nappal megelőzően szűnt meg díjnemfizetéssel
vagy
– 1–60 nappal megelőzően szűnt meg szerződő általi felmondással.
Egyazon Házőrző szerződésre nem lehet Házőrző többszerződéses kedvezményt és Lánckedvezményt is érvényesíteni, a két
kedvezmény nem összevonható!
Előzetes kiegészítő védelem szolgáltatás választása esetén a
Lánckedvezmény nem érvényesíthető!
2.2.3. A jelen feltételek alkalmazásában a casco biztosítás nem minősül új szerződésnek, ha a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában a casco biztosítási szerződésben biztosított
gépjármű vonatkozásában
• a Generali Biztosító Zrt-nél van érvényes és hatályos casco biztosítás, melynek közös megegyezéssel történő megszűntetését kezdeményezi a szerződő az új casco biztosítási
szerződés megkötésére figyelemmel, vagy
• a Generali Biztosító Zrt-nél előzmény casco biztosítás állt
fenn, és a következő feltételek is teljesülnek:
– a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában a
casco biztosítási szerződésben biztosított gépjármű vonatkozásában fennálló vagy fennállt korábbi casco biztosítási szerződés a casco biztosítással azonos alapkockázatokra (lopáskár, elemi kár, töréskár) nyújt biztosítási
fedezetet és
– a casco biztosítási ajánlat aláírásának napját megelőző
90 napon belül a biztosított gépjármű tulajdonjogában
nem történt változás, továbbá
– a korábbi casco biztosítási szerződés hatályos és díjjal
fedezett vagy
– a korábbi casco biztosítási szerződés utolsó be nem fizetett díjának esedékessége a casco biztosítási ajánlat
aláírásának napját megelőző 90 napon belül volt vagy
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a korábbi casco biztosítási szerződés megszűnésének
időpontja a casco biztosítási ajánlat aláírásának napját
megelőző 90 napon belül volt és a casco biztosítás megszűnésének oka díjnemfizetés vagy szerződés átdolgozása vagy biztosító általi felmondás vagy szerződő általi
– évfordulóra történő – felmondás abban az esetben,
amennyiben a szerződő a díjat nem fizette ki a biztosító
kockázatviselésének végéig.

díjú, 2011.05.01. előtt megkötött TestŐr, vagy 2014. 03.15
előtt kötött Milliós segítség, vagy 2011.01.01. előtt kötött egyéb, egyéni egészség- és/vagy balesetbiztosítási
szerződéssel, amelyre 2012 óta nem történt szolgáltatás
teljesítés, illetve a tartam során nem történt rokkantsági
szolgáltatás teljesítése.
3.4.

Minden olyan, a biztosítónál megkötött és hatályos (élő) biztosítási szerződés díja, amely a Kiemelt ügyfél kedvezményre való
jogosultság szempontjából figyelembe vehető, pontszámot ér
meghatározott összegenként, és a szerződések díjából képzett
pontszámok összessége adja a Díjpontszámot.

Egyazon casco biztosítási szerződésre nem lehet casco többszerződéses kedvezményt és Lánckedvezményt is érvényesíteni, a két kedvezmény nem összevonható.
2.2.4. Jelen feltételek alkalmazásában nem minősül új szerződésnek
a Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, ha a szerződőnek a
biztosítónál egy éven belül volt díjnemfizetéssel megszűnt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása ugyanazon gépjárműre. Az
ilyen szerződés nem generál Lánckedvezményt.
2.3.

A Díjpont számításban az alábbi, a biztosítónál magánszemélyként megkötött, a vizsgált időszakban hatályos élő, díjjal rendezett biztosítások vesznek részt az alább feltüntetett pontszámokkal:
• határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
szerződések éves díja 1.000 forintonként 10 pont;
• határozatlan idejű casco szerződések éves díja 1.000 forintonként 10 pont;
• élet-, egészség-, és balesetbiztosítási szerződések folyamatos éves díja 1.000 forintonként 12 pont;
• egyszeri díjas életbiztosítás szerződéseinek díja 10.000 forintonként 6 pont;
• jogvédelmi és magánemberi felelősségbiztosítási szerződések éves díja 1.000 forintonként 13 pont;
• lakásbiztosítási szerződések éves díja 1.000 forintonként
32 pont.

A Lánckedvezményre vonatkozó további fontos informá
ciók és feltételek Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás esetén

2.3.1. Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás esetén a minimum
30 000 Ft éves díjon a pótlékokkal növelt, és kedvezményekkel
még nem csökkentett éves díjat érti a Biztosító.
2.3.2. A biztosító a kedvezményt a biztosítás első évében az éven belüli
díjfizetési ütemek szerint meghatározott összegek között egyenlő arányban porlasztja. A második biztosítási évtől a kedvezmény nélküli hatályos díjszabás szerinti díj érvényes.
2.3.3. Amennyiben a szerződés 5 000 Ft Lánckedvezménnyel jön létre,
az alábbi kedvezmények már nem vehetők igénybe:
• Akciókedvezmény;
• Cégpaletta kedvezmény.

3.

AZ AKCIÓ TOVÁBBI FELTÉTELEI KIEMELT
ÜGYFÉLKEDVEZMÉNY ESETÉN

3.1.

Kiemelt ügyfél kedvezményre jogosultak az akció időtartama alatt a Generali Klubtagok.

3.2.

Kiemelt ügyfél kedvezményre jogosult a biztosítási szerződés szerződője, ha az alábbi feltételek egyidejűleg érvényesek rá:
• magánszemély;
• biztosítás szerződőjeként legalább 3 éve folyamatosan, de
maximum 30 napos megszakítással biztosító ügyfele;
• a biztosító az elmúlt 3 évben maximum egy alkalommal
nyújtott biztosítási szolgáltatást illetve fizetett kártérítést az
ügyfélnek, vagy az ügyfél ezen 3 éves időtartam alatt legfeljebb egy alkalommal esett bármely biztosítása esetén 30
napot meghaladó díjfizetési késedelembe;
• Díjpontszám értéke eléri az 1500 pontot.

3.3.

Kiemelt ügyfél kedvezményre jogosult továbbá a biztosítási
szerződés szerződője, ha
• magánszemély és
• rendelkezik olyan, a biztosító „Generali Értékesítési Hálózat” („GÉH”) elnevezésű szervezeti egységéhez tartozó
biztosításközvetítő közvetítésével 50.000 Ft alatti éves

Díjpontszám érték számítás

3.5.

A Kiemelt ügyfél kedvezmény az alábbi új biztosításoknak
az akció időtartama alatt történő megkötése esetén vehető
igénybe és annak díjára vonatkozóan érvényesíthető:
• Házőrző Nívó, Extra vagy Top típusú otthon- és életmód-biztosítás;
• határozatlan idejű Optimál, Optimál Prémium vagy Optimál
Extra Komplett casco biztosítás;
• minimum 30.000 Ft éves díjú Testőr élet-, baleset- és egészség biztosítás.
Az akció időszaka alatt tetszőleges számú, a fenti módozatú biztosítás köthető meg az 5000 Ft-os Kiemelt ügyfél kedvezménnyel.

3.6.

A 2.2 és a 2.3 pontban foglaltakat a Kiemelt ügyfél kedvezményre is alkalmazni kell, így kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az ott írt feltételeket.

Budapest, 2018. október 27.

Generali Biztosító Zrt.

