
Kiterjesztett garancia biztosítás 
Biztosítási termékismertető 

A társaság: 
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Magyarországon bejegyzett, a Magyar Nemzeti 
Bank  által felügyelt biztosító részvénytársaság 

A termék: 
Kiterjesztett garancia és 
balesetbiztosítás 

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Garancia/Baleset biztosítás 
feltételeiben  érhető el! 

Milyen típusú biztosításról van szó? 
A kiterjesztett garancia biztosítás a gyári garancia lejárta után nyújtja a garantőr szolgáltatásait.

 
Mire terjed ki a biztosítás?  
 a biztosítás a biztosított készülék gyári 

garancia idejének lejárta után nyújt 
garanciális szolgáltatást (javítás vagy 
csere) és a választott fedezettől függően, 
a szerződés megkötésétől a készülék 
baleseti eredetű meghibásodására is 
kiterjed.  

 

 
Mire nem terjed ki a biztosítás?  
A biztosítás alapján nem térülnek a garancia 
terhére sem érvényesíthető igények, pl.  
 nem rendeltetésszerű használatból eredő 

károk  
 a természetes kopás, elhasználódás   

következményei  
 szoftverhibák, vírusfertőzések  
 lopás, betörés, elvesztés  

Részletes kizárások a biztosítási szerződési 
feltételekben (XIII. pont) találhatóak! 

 
Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben?  

! A biztosítás nem terjed ki azokra a károkra, 
amelyet a Biztosított vagy a vele közös 
háztartásban élő hozzátartozója jogellenesen, 
szándékosan vagy súlyosan gondatlanul 
okozott.  

! A biztosító szolgáltatása készpénzre nem 
váltható.  

! A biztosítás nem fedezi az olyan esztétikai 
sérüléseket, amelyek nem befolyásolják a 
termék működését  

 

 

 

 

 

Hol érvényes a biztosításom? 
 a biztosítás Magyarország területén érvényes 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?  
• díjfizetési, a szerződés megkötésekor  
• közlési, a szerződés megkötésekor, valamint változás-bejelentési annak fennállása alatt,  
• együttműködési, és kárenyhítési.  
 
Mikor és hogyan kell fizetnem?  
A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,  
A biztosítási díjat a termék megvásárlásakor, egy összegben kell megfizetni  

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?  
A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik  
A biztosítási fedezet 24, 36, vagy 48 hónapos időszakra szól  

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?  
A 36 hónapra kötött biztosítás nem mondható fel  
A 36 hónapot meghaladó időre kötött biztosítás a 36 hó lejárta után, a biztosítási időszak végére 30 napos 
felmondási idő betartásával mondható fel  


