
TÁJÉKOZTATÓ 

JELZÁLOG ALAPÚ HITELHEZ KÖTÖTT TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁSOKRÓL 

 

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 
01-10-041071, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, a továbbiakban: Biztosító) az alábbi 
tájékoztatást nyújtja azon biztosítottak részére, akik rendelkeznek Jelzálog alapú hitelhez kapcsolódó, 
egyszeri vagy havi díjfizetésű Törlesztési Biztosítással, és élnek a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának 
rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény nyújtotta 
devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítési lehetőségével. 
 
 

Biztosítási díj kiszámítási módja 
Az egyszeri díjas Jelzálog alapú hitelhez kapcsolódó Törlesztési Biztosítás egyszeri díjjal fedezett időszakon 
túli és a havi díjas Jelzálog alapú hitelhez kapcsolódó Törlesztési Biztosítás egyes biztosítottakra vonatkozó 
havi biztosítási díja egyenlő az alábbiakkal 

a) az igénybe vett törlesztési árfolyam rögzítési időszaka alatt: a biztosított(ak)ra vonatkozó 
biztosítási díjtétel (%-os mérték) és az aktuális (deviza eladási) árfolyamon számolt hiteltörlesztő 
részlet szorzatával; 
b) az igénybe vett törlesztési árfolyam rögzítési időszakát követően: a biztosított(ak)ra vonatkozó 
biztosítási díjtétel (%-os mérték) és az aktuális (deviza eladási) árfolyamon számolt a biztosított(ak) 
Gyűjtőszámláján felhalmozott tartozás hiteltörlesztő részletét is tartalmazó, teljes hiteltörlesztő 
részlet szorzatával. 

 
 

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. szolgáltatásai 
Azon kockázatok esetében, ahol a biztosító a biztosítottra vonatkozó törlesztő részletet szolgáltatja, a 
biztosítási összeg egyenlő az alábbiakkal 

a) az igénybe vett törlesztési árfolyam rögzítési időszaka alatt: az aktuális (deviza eladási) 
árfolyamon számolt hiteltörlesztő részlettel; 
b) az igénybe vett törlesztési árfolyam rögzítési időszakát követően: az aktuális árfolyamon számolt, 
a biztosított(ak) Gyűjtőszámláján felhalmozott hiteltartozás hiteltörlesztő részletét is tartalmazó, teljes 
hiteltörlesztő részlettel. 

Azon kockázatok esetében, ahol a biztosító a biztosított fennálló hiteltartozását szolgáltatja, a biztosítási 
összeg mind az igénybe vett törlesztési árfolyam rögzítési időszaka alatt, mind azt követően a devizakölcsön 
alapján fennálló hiteltartozás és a biztosított(ak) Gyűjtőszámláján felhalmozott tartozás együttes értékével 
egyezik meg. 
 
 

Egyéb rendelkezések 
 

Egyéb kérdésekben a vonatkozó biztosítási feltételek érvényesek. 
 
Jelen Tájékoztató elérhető a www.otpbank.hu/biztosítások/hitellel kombinálható biztosítások/törlesztési 
biztosítások/törlesztési biztosítás lakáscélú- és szabad felhasználású jelzálog fedezetű hitelhez menüpont és 
a www.groupama-garancia.hu internetes címen a hitelprogramok/törlesztési biztosítások  menüpont alatt. 
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