„Háromezres ajánlat” akció feltételei
Hatályos: 2016. június 27-től 2016. augusztus 31-ig
társaságunk az iVass (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely
társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet) által vezetett
Biztosítási csoportok nyilvántartásában a 26-os sorszámon bejegyzett Generali csoporthoz
tartozik.

„Háromezres ajánlat” akció feltételei

a Genertel Biztosító zrt. (továbbiakban: Biztosító) „Háromezres ajánlat” elnevezéssel
értékesítési akciót hirdet az alábbiak szerint.
1. az akció leÍrása
1.1. Az Akció időtartama
1.1.1. Háromezres ajánlatunk keretein belül 2016. június 27. és 2016. augusztus 31.
közötti időszakban lehet jogosultságot szerezni 3000 Ft egyszeri kedvezményre.
1.2. a kedvezmény fajtái és mértéke
1.2.1. a háromezres ajánlat kétféle kedvezményt tartalmaz:
● 3000 Ft Lánckedvezmény
● 3000 Ft Akció kedvezmény
A két kedvezmény nem összevonható, azaz ugyanazon szerződésre nem lehet Akció
kedvezményt és lánckedvezményt is érvényesíteni.
1.3. A kedvezményre jogosító szerződéskötési módok
1.3.1. az Háromezres ajánlat kedvezményeire kizárólag a Biztosító honlapján, illetve a
Biztosító CallCenterén keresztül megkötött szerződések jogosítanak.
2. az akció toVáBBi feltételei lánckeDVezménY esetén
2.1. a lánckedvezmény leírása
2.1.1. Az alábbi biztosítások minősülnek Lánckedvezményt generáló szerződéseknek:
● Genertel e-lakás Classic, Plus, Exra módozatok;
● Genertel Okos és Takarékos Casco;
● Genertel miniCasco biztosítás;
● Genertel Lopás Casco biztosítás;
● Genertel Választható Védelem Biztosítás;
● Genertel balesetbiztosítás;
● Genertel kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.
2.1.2. A Lánckedvezményt generáló szerződés alapján – amennyiben a biztosítás
szerződője ezen szerződés biztosítási ajánlatának az aláírását követő legkésőbb 60
napon belül új
● Genertel e-lakás Plus, vagy Extra módozatot;
● vagy Genertel Okos, vagy Takarékos Casco biztosítást;
köt meg társaságunknál, úgy ez utóbbi biztosításra (mint lánckedvezményre jogosító
biztosításra) érvényesítheti az egyszeri 3000 ft-os lánckedvezményt. 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. (Tehát, például a 2016. augusztus 31. napján beérkezett
Lánckedvezmény generáló ajánlat esetén legkésőbb 2016. október 30-ig még köthető
biztosítás a kedvezménnyel).
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2.1.3. A Lánckedvezményt generáló szerződés alapján a kedvezmény csak egy
biztosításra vehető igénybe, azonban a Lánckedvezménnyel megkötött biztosítás egyben
újabb lánckedvezményt generáló szerződésnek is minősül, amely kedvezmény további,
Lánckedvezményre jogosító biztosítás megkötéséhez használható fel.
2.2. A Lánckedvezményre vonatkozó további fontos információk és feltételek casco, és
e-lakás biztosítás esetén
2.2.1. A Lánckedvezményt a casco és az e-lakás biztosítási szerződések esetén a
szerződés kockázatviselésének az első napjától kezdődően, az első fizetési ütem
szerint fizetendő díjba számítja be a Biztosító. A Biztosító a biztosítási időszaknak a fenti
kedvezmény összegével időarányosan fedezett időtartama alatt a szerződés díját érintő
módosítást nem végez. Bármely, a szerződés díját érintő módosítást legkorábban ezen
időtartam lejáratát követő napi hatállyal végez el.
2.2.2. A jelen akciós feltételeinek alkalmazásában új lakásbiztosításnak akkor minősül az
e-lakás biztosítási szerződés, ha lakásbiztosítási ajánlat beérkezésekor a szerződőnek/
biztosítottnak nincsen a Genertel Biztosító Zrt-nél ugyanazon kockázatviselési helyre
hatályos lakásbiztosítása és előzmény szerződése sem. Előzmény lakásbiztosításnak
minősül az a szerződés, amely
● az újonnan megkötött lakásbiztosítási szerződés kockázatviselésének a kezdetét
○ 1–150 nappal megelőzően szűnt meg díjnemfizetés okán vagy
○ 1–60 nappal megelőzően szűnt meg a Biztosító vagy a szerződő általi
évfordulóra történt szabályszerű felmondással.
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 Genertel 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 Genertel Biztosító Zrt-nél előzmény casco biztosítás állt fenn, és a következő
feltételek is teljesülnek:
○ a casco biztosítási ajánlat beérkezésének 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 beérkezésének napját megelőző 90
napon belül volt vagy
○ a korábbi casco biztosítási szerződés megszűnésének időpontja az ajánlat
beérkezésének napját megelőző 90 napon belül volt és megszűnésének oka
▪ díjnemfizetés vagy
▪ biztosító általi felmondás vagy
▪ szerződő általi – évfordulóra történő – felmondás abban az esetben,
amennyiben a szerződő a díjat nem fizette meg kockázatviselés végéig.
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3. az akció toVáBBi feltételei akció keDVezménY esetén
3.1. Akciós kedvezményre jogosultak, akik a Biztosítótól az akció időtartama alatt
e-mailben kuponkódot kapnak. a kedvezmény a kuponkódnak az e-mailben meghatározott
érvényességi idején belül használható fel.
3.2. Az Akció kedvezmény az alábbi új biztosításoknak az akció időtartama alatt történő
megkötése esetén vehető igénybe és annak díjára vonatkozóan érvényesíthető:
● Genertel e-lakás Plus, vagy Extra módozat;
● vagy Genertel Okos, vagy Takarékos Casco biztosítás.
Az Akció kedvezmény alapján csak egy biztosítás megkötésére vehető igénybe a 3000
ft-os kedvezmény, azonban az akció kedvezménnyel megkötött biztosítás egyben
Lánckedvezményt generáló szerződésnek is minősül, amely kedvezmény további,
lánckedvezményre jogosító biztosítás megkötéséhez használható fel.
3.3. A 2.2 pontban foglaltakat az Akció kedvezményre is megfelelően alkalmazni kell.

Budapest, 2016. június 27.
Genertel Biztosító zrt.
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