
nekünk fontos otthonunk biztonsága 

 K&H lakásbiztosítás
 Otthonunk az egyik legnagyobb értékünk, legyen 

szó lakásról vagy családi házról, fontos, hogy biz-
tonságban tudjuk.

 Váratlan események bármikor bekövetkezhetnek, 
egy csőtörés, tetőbeázás vagy tűzeset komoly ká-
rokat tud tenni otthonunkban, a helyreállítási költ-
ségek pedig elérhetik a több millió forintot is.

 
kásbiztosítást, hogy baj esetén megkaphassa a 
megfelelő segítséget!

 biztosítások minden élethelyzetre
 védelem Önnek, családjának és értékeinek
 számos választható kiegészítő biztosítás
 széles körű kedvezmények

 Sokszor úgy gondoljuk, hogy például egy baleset, tetőbeázás vagy autóval történő kocca-
nás mindig csak másokkal történik meg, velünk sosem. Pedig váratlan helyzetek bármikor 
előfordulhatnak.

 Kösse meg az Ön igényeinek megfelelő K&H biztosításokat, és készüljön fel a váratlan ese-
ményekre, hogy baj esetén segíthessünk!

 Számos biztosításunk közül választhat, amelyek széles körű védelmet nyújtanak Önnek és  

családjának.

 lakossági nem-életbiztosítások

K&H lakásbiztosítás

megéri nálunk lakásbiztosítást kötni!

Tudja biztonságban otthonát és kössön K&H la-

az alapbiztosítás elemei, választott csomagtól függetlenül

kiegészítő biztosítások megkötésével az alábbi károkat is megtérítjük

tűz, vihar-, víz- és földrengéskárok biztosítása
általános üvegek üvegtörés biztosítása

különleges üvegek üvegtörés kárai (pl.: normál tükör, tükörcsempék; zuhanykabin üvegezése; konyhai üveg hátfal)
ingóságok és épülettartozékok betöréses lopás és rablás kárai, besurranásos lopás károk
vandalizmus károk, tetőbeázás károk, vakolatkárok, füst és korom által okozott károk
építés, bővítés vagy átépítés alatt álló épületek és épületrészek kárai
vállalkozói tevékenység vagyontárgyainak kárai
kényelmi csomagban például a zárcsere költségei, okmányok újra-beszerzésének költségei, 
a fagyasztott élelmiszerek áramkimaradás miatti kárai, illetve a darázsfészek irtás költségeinek megtérítése
háztartási elektromos berendezések garancia időn túli javítási költségei, valamint géptörés és rövidzárlat kárai
szolgáltatás kimaradás miatti károk
kisállat baleset vagy betegség miatt felmerülő állatorvosi költségeinek térítése
garázsban tárolt gépjármű elemi kárai és vezetéktörés miatti kárai
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munkanélküliség esetén a rezsi költségek térítése
túlfeszültség következtében a számítástechnikai, multimédiás eszközök, háztartási elektromos berendezések kárainak térítése
felelősségbiztosítási károk
baleset-biztosítási károk
temetési költségek

kinek ajánljuk?

A lakásbiztosítás részletei a vonatkozó szerződési feltételben tekinthetőek meg.

aki személyre szabott, igényeinek megfelelő lakásbiztosítást keres

aki gyorsan és egyszerűen szeretne lakásbiztosítást kötni

 magas – legfeljebb 100 millió forintos – felelősségbiztosítási térítési összeghatárok közül választhatsz
banki átutalás vagy csoportos beszedési megbízás díjfizetési mód esetén a díjfizetés gyakorisága alapján 
évesnél 15%, félévesnél 10%, negyedévesnél 5% díjengedményt adunk
postai csekken történő díjfizetési mód és kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választása esetén 5% kedvezményt adunk.
egy meglévő K&H termék esetén 10%, kettőnél 20% és három meglévő K&H termék esetén 25% kedvezményt adunk. 
Jelen kedvezmény a K&H Biztosító direkt értékesítési portálján nem vehető igénybe.
a K&H Bank Zrt. direkt értékesítési portálján (www.khdirektbiztositas.hu) kötött szerződések esetén 25% online kedvezmény kerül alkalmazásra.
elsőbbségi kárrendezés a K&H Bank prémium ügyfelei részére

 K&H TeleBiztosító (06 1/20/30/70) 335 3355

 
kh.hu

  
biztosito@kh.hu

Figyelmedbe ajánljuk az  fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, célja pusztán a figyelem felkeltése. A biztosítás r észleteit a szerződési 

feltételek, míg a promóció és az ajándék átvételének feltételeit a vonatkozó kampánytájékoztató és a záradék tartalmazza, amely megismerhető a 

K&H Bank fiókjaiban és a kh.hu inter netes oldalon. Leendő befektetőként figyelmesen vizsgálja meg a biztosítás szerződési feltételében foglaltakat, 

különösen az adójóváírásra való jogosultság feltételeit. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító nyújtja.

Érthetően Bt. 8200 Veszprém, Orgona u. 8. 

+36 (30) 269-1207

Érthetően Bt. 8200 Veszprém, Orgona u. 8

Körmendi Péter
K&H Biztosító helyi képviselő, bankügynök

Biztosítási tanácsadó

kormendi.peter@khkepviselo.hu
www.erthetoen.info
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