Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. által valamennyi kölcsönfedezetet képező ingatlanra
kiterjedő vagyonbiztosítást az állományátruházást követően a MagNet Bank Zrt. is változatlan feltételekkel
fenntartja. Rövid összefoglalás a biztosítási feltételekről:
A biztosítási kötvény száma: 921/856680723
A biztosított kockázatok:
A biztosítási fedezet un. Összkockázatú (All Risks) terjedelmű, mely a biztosítási szerződésben szabályozott
módon kiterjed többek között a tűz- és elemi károk, az üveg és vandalizmus károk térítésére.
A biztosításra kiterjedő általános szerződési feltételek az alábbiak:
• Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF)
• All Risks Vagyon és Üzemszünet-biztosítás Feltételei
• Vandalizmus záradék
Külön felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a szerződés keretében kizárólag a Korona Kredittől a MagNet
Bankhoz a 2016. június 30. napjával hatályosan állományátruházás keretében átvett ügyletek fedezetét
képező ingatlanok biztosítottak!
Káresemény esetén a kártérítés folyamata
A káreseményt amennyiben biztosítási esemény (ha nem egyértelmű, hogy a káresemény biztosítási esemény-e
vagy sem, abban az esetben is) 48 órán belül - ünnepnap, munkaszünet vagy pihenőnap esetén az azt követő
első munkanap 48. órájáig – kell bejelenteni az alábbi elérhetőségek bármelyikére a jelen levelünkhöz mellékelt
kárbejelentő nyomtatvány kitöltésével és megküldésével.
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A kárbejelentéseket – amennyiben biztosítási eseménynek minősül – minden egyes alkalommal az ERIX Kft.
továbbítja a Groupama Biztosító társasághoz.
100.000,- Ft összeget meg nem haladó kár esetén a Groupama Biztosító Zrt. közvetlenül az ingatlan
tulajdonosának fizeti ki a kártérítés összegét 100.000,- Ft-ot meghaladó kártérítési összeg esetén a biztosító a
MagNet Bank Zrt. részére teljesíti a kifizetést, amely összeget társaságunk döntése alapján vagy az ingatlan
felújítására, kijavítására kell felhasználni vagy a MagNet Bank Zrt. a kölcsön törlesztésére fordítja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Groupama Biztosító Zrt. önrésszel csökkentett összeget fizet minden káresemény
esetén. Általános esetben az önrész 10.000,- Ft káreseményenként, üvegkár és vandalizmus károk esetén
2.000,- Ft, földrengés károk esetén az ingatlanok biztosítási összegének 0,5 %-a, de minimum 250.000,- Ft.
Amennyiben Ön jelenleg is rendelkezik a biztosított ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítással, eldöntheti,
hogy ezen biztosítást fenn kívánja-e tartani vagy sem. Amennyiben a külön biztosítását fenn kívánja tartani,
felhívjuk a figyelmét, hogy a kölcsönszerződés és az Üzletszabályzat értelmében a biztosítási kötvénynek
továbbra is a MagNet BankZrt-re kell engedményezve lennie. Amennyiben a Bank által megkötött biztosításon
túl Ön nem rendelkezik egyéb biztosítással az az Üzletszabályzat értelmében nem Felmondási Esemény.
További
részleteket
a
MagNet
Bank
honlapján,
a
https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-feltetelek oldal végén
dokumentumokban (vonatkozó Üzletszabályzat és hatályos vagyonbiztosítási feltételek).
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