
 

  

ÚJ ÉPÜLETBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK KIEMELT LÉTÉSZ 
TAGSÁGI DÍJKEDVEZMÉNNYEL 

 
 
A Life Plusz Biztosítási Alkusz Kft. a LÉTÉSZ-szel és a biztosítókkal összefogva, a 
lakásszövetkezetek és társasházak részére  3 elemet tartalmazó, komplex szolgáltatási 
csomagot állított össze. 

 
 

1. Szakmai támogatás: 

 
A lakóközösség részére felajánljuk, hogy a jelenlegi biztosítási szerződéseiket 
szakmailag átvizsgáljuk, és azokat ár és szolgáltatás szempontjából optimalizáljuk, 
hogy minél költséghatékonyabb szerződéssel rendelkezzenek. Ennek 
eredményességét több mint 20 éves, az épületbiztosítás területén megszerzett szakmai 
tapasztalat és kapcsolati tőke szavatolja. 

 

• Az optimalizálást a jelenlegi szerződés átdolgozásával, ill. amennyiben van 
jobb lehetőség, új szerződés megkötésével valósítjuk meg. Ha ez az adott 
biztosítónál nem lehetséges, vagy másik biztosítónál kedvezőbb díjat lehet 
elérni, új szerződést kötünk. Kiemelt figyelmet fordítunk a jelenleg rendkívül 
aktuális alulbiztosítottság problémájára. Amennyiben van rá lehetőség, a 
biztosítási szerződést flotta portfolióban kezeljük. 

• A LÉTÉSZ tagok kiemelt üzletpolitikai kedvezményt vehetnek igénybe, ez 
garantálja a legkedvezőbb árazást a biztosítási piacon (az extra kedvezmény 
mértéke függ a biztosítandó épület tulajdonságaitól). 

• Több opciós szolgáltatás térítési összeghatárait, a biztosítási feltételekben 
meghatározott limitekhez képest megemeljük. 

• A biztosítók a LÉTÉSZ tagok részére díjmentes egyedi opciókat és 
szolgáltatásokat nyújtanak. 

• Figyeljük a szerződés díjfizetési rendezettségét, évfordulóra aktualizálási 
javaslatot teszünk.  

• Lehetőség szerint kontrolláljuk a kárhányad alakulását. 

A biztosítási szerződés kezelését díjmentesen, Alkuszi megbízás alapján látjuk el.  

 
 

2. Technikai támogatás 
 
A Kár-Trend on-line CRM rendszer kárbejelentő és kárkezelő modul használata. 
(www.kar-trend.hu) 
 
A Kár-Trend  online alkalmazással jelentősen egyszerűsödik a biztosítási szerződések kezelése, 
a kárügyintézések adminisztrációja. Egyszerű kárbejelentés, könnyű, átlátható nyomon követés, 
gyors információcsere.  
 
 

http://www.kar-trend.hu/


 

  

• A  Kár-Trend   online kárbejelentő  és -nyilvántartó rendszer segítségével 
automatizált kárügyintézést folytatunk, mely ügyfeleink számára INGYENES. 

• Hozzáférést adunk egy olyan on-line felülethez, ahol a károkkal és a  

biztosítással kapcsolatos adatok visszakereshetőek, rendezhetőek, 

nyomtathatóak. 
• A  rendszerbe berögzített károkat azonnal fogadjuk és szakszerűen továbbítjuk a 

biztosítók felé, betartva a szigorú tartalmi követelményeket.  

• Minden kárbejelentésről automatikus visszajelzést küldünk, amelyben a 
biztosítási szerződés díjrendezettségi adatai is szerepelnek. 

• A folyamatban lévő kárügyeket nyomon követjük, a feltöltött számlákat, 

dokumentumokat időben eljuttatjuk a biztosítókhoz. 

• A rendszerben a teljes kárrendezési folyamat nyomon követhető. 

• A kárrendezési folyamat elakadásának okáról értesítést küldünk. Amennyiben annak 

oka dokumentumhiány, a pótlás az értesítőlevélben található linken keresztül 

elvégezhető. 

• Segítünk abban, hogy a károsultak minél gyorsabban és egyszerűbben megkapják a 

kártérítést. 

• A kárbejelentő link a saját weboldalra is integrálható, így azt a tulajdonosok 
is használhatják. 

• Rendszerünk megfelel a GDPR előírásainak, teljesen személyre szabható. 

Örömmel bemutatjuk a rendszer működését és lehetőséget adunk a kipróbálásra. 

 
 

3. Költség csökkentési támogatás 
 
A Kár-Trend on-line CRM felület igénybevétele ingyenes. 
 
Amennyiben az épületbiztosítás kezelését ránk bízza, átvállaljuk az éves LÉTÉSZ 
tagsági díj minimum 50%-át! 
Az átvállalás mértéke akár 100 %-os is lehet. A kedvezmény mértéke a biztosítási 
konstrukciótól függ. 
 
Privát bankári szolgáltatás: 100%-ban tőkevédett konstrukciókkal, konzervatív 
befektetési lehetőséget biztosítunk a banki kamatoknál magasabb hozam elérése 
érdekében. 
 
Kérjen minden kötelezettség nélküli személyes konzultációt, hogy egyedi ajánlatot 
kapjon. 
 
 
 
 
         Müller Tibor 

Tel.: +3630/250-1980                                                          
E-mail: tibor.muller@lifeplusz.hu  
       


