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Lakásbiztosítás

Ön hogyan óvja családja és értékei biztonságát? 

Életünk egyik legnagyobb kihívása és anyagi beruházása az önálló otthon megteremtése, mely a 
családi fészket, a biztonságot nyújtja számunkra. Természetesen mindenki arra törekszik, hogy 
megôrizze lakása értékét és megvédje vagyonát az esetleges károktól és veszélyektôl. A leg-
nagyobb gondosság ellenére mégis bekövetkezhetnek olyan események, melyeket elôre nem 
láthatunk, és nem akadályozhatunk meg: érhet viharkár, villámcsapás, tûz keletkezhet, de a 
betörés is reális veszélyforrás.

Kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetôségek bármelyikén!

SIGNAL Biztosító Központi Ügyfélszolgálat: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
SIGNAL Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálati és Értékesítési irodái 

SIGNAL Contact Center: 06 40 405 405 (helyi tarifával hívható telefonszám)
E-mail:  info@signal.hu  •  www.signal.hu
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Átlagos méretû és kivitelezésû lakások, 
családi házak biztosítási védelmére 
szolgál.
Gyorsan és egyszerûen megköthetô.
Az alapbiztosítási csomag - az in-
gatlanra és az ingóságokra - szinte 
minden kockázatra védelmet nyújt: 
tûz, robbanás, villámcsapás, vihar, jég-
verés, felhôszakadás, hónyomás, idegen 
jármû ütközése, földrengés, árvíz, szikla-, 
kô- és földomlás, ismeretlen üreg vagy 
építmény beomlása, vezetékes víz- és 
csôtörés, betöréses lopás (ingóságokra).
Kiegészítheti szerzôdését további kockázatok elleni védelemmel: üvegtörés 
átalánybiztosítás, ingatlantulajdonosi-, személyi-, háziállattartói felelôsségbiztosítás, 
baleset-biztosítás, akár hét személyre is. 

20-55% ENGEDMÉNY a biztosítás díjából!

SIGNAL BÁSTYA lakásbiztosítás

A BÁSTYA biztosítást abban az esetben ajánljuk, amennyiben Ön személyre szabott, egyedi 
igényeinek megfelelô szerzôdést szeretne kötni, vagy ha lakását és vállalkozását egyszerre, 
vagy külön-külön szeretné biztosítani. Egyszerûsített formában családja egyedi igényeinek és 
vállalkozása sajátosságainak megfelelôen, modulrendszerû biztosítást ajánlunk Önnek.
A biztosítási piacon elérhetô privát vagyon- és felelôsségbiztosításban szereplô szinte összes 
kockázat biztosítható ebben a SIGNAL termékben.

Szakszervezeti Otthon-biztosítás

A szerzôdés aláírása után a biztosítási kötvényt azonnal kézhez kapja, amely a 
jogszabály szerinti feltételekkel azonnal hatályba lép. Hitelügyintézések esetén rend-
kívül elônyös! 
A lakásbiztosítás csökkentett díjú, a kettôsfedezet elkerülése érdekében a tár-
sasházak, lakószövetkezetek közös tulajdonának biztosítása esetén.
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