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Tisztelt Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely fel-

keltette érdeklődését! Jelen ügyféltájékoztató azzal a céllal készült, hogy

megkönnyítse a biztosítás legfontosabb jellemzőinek megismerését, hogy

rövid és közérthető formában nyújtson áttekintést a biztosítási szerződés-

sel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A benne foglalt tájékoz-

tatás azonban nem teljes körű, több helyen csak a legfonto-

sabb tulajdonságokat emeli ki összefoglaló jelleggel, éppen

ezért jelen tájékoztató nem helyettesíti a vonatkozó GB540

jelű Vesta Lakásbiztosítás általános szerződési feltételének

alapos áttanulmányozását! Ezzel együtt reméljük, hogy hasz-

nos információkkal szolgál a biztosítás legfontosabb jellem-

zőinek megismerésében.

Kinek ajánljuk a lakásbiztosítást?

Legtöbbünk esetében általánosan igaz, hogy otthonunk, az otthonunkban

tárolt értékeink vagyonunknak egy igen meghatározó részét képviselik.

Lakásbiztosítás kötése azok számára javasolt, akik azt szeretnék, hogy az

otthonukban, az ott található értékeikben egy esetleges káresemény – mint

például betörés, árvíz, vihar, tűz, földrengés, robbanás stb. – következtében

keletkező anyagi káraik megtérítésre kerüljenek. Éppen ezért lakásbiztosí-

tás kötése általánosan ajánlott minden lakástulajdonos számára, ugyanak-

kor ajánlott mindazoknak is, akik a lakás, az ingatlan és az ingóságok meg-

óvásában érdekeltek.

Mire terjed ki a lakásbiztosítás, és milyen
szolgáltatásokat tartalmaz?

A lakásbiztosítási termékünk alapbiztosításból és az alapbiztosítás mellé vá-

lasztható kiegészítő biztosításokból áll. A vagyonbiztosítás szolgál alapbiz-

tosításul, amely minden szerződésnek szükségszerű eleme, az ingatlant és

az ingóságokat veszélyeztető leggyakrabban előforduló károk bekövetkez-

tekor nyújt anyagi segítséget. A biztosítási szerződés az ügyféltájékoztató-

ban szereplő táblázat szerinti biztosítási fedezetekre köthető meg, a bizto-

sító szolgáltatásának felső határát jelentő biztosítási összegekről is itt tájé-

kozódhat.

A táblázatban szereplő kínálatunkból válogatva Ön igényeinek, egyéni el-

képzeléseinek megfelelően állíthatja össze lakásának biztosítási védelmét.

Választható kiegészítő biztosításaink sokoldalúan egészítik ki az alapbizto-

sítást. Ezek sorában több is újdonságnak tekinthető: biztosítást köthet pél-

dául a garázsban tartott járműveire; a kerti építményekre, medencére; a

szabadban tartott kerti bútorokra és a kerti gyermekjátékokra; a megújuló

energiát hasznosító berendezésekre; vagy akár a különleges üvegeire és az

akváriumára is. Igényelheti asszisztencia szolgáltatásainkat, amelyek az

épületben kialakult vészhelyzetek kapcsán, internetes vagy akár egészségi

problémák esetén is gyors segítséget nyújthatnak. Biztosítási védelmet te-

remthet továbbá a szolgáltatáskimaradásból származó károkra; házi ked-

vencek balesetére, betegségére; a háztartási gépek, elektromos berendezé-

sek (feltételben meghatározott okokból bekövetkező) meghibásodására; il-

letve választhat temetésre és sírkövekre szóló fedezetet is.

Fontos tudni, hogy a biztosítási összeg az a legmagasabb ér-
ték, amelyet a biztosító egy káresemény kapcsán az ügyfél-
nek kifizethet. Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy
amennyiben a biztosítási szerződésben egy adott szolgálta-
tásra külön limit, azaz felső korlát is megadásra került, akkor
a biztosítási esemény bekövetkeztekor ez a limitösszeg lesz a
kifizethető kártérítés felső határa.

A biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén a GB540 jelű Vesta

Lakásbiztosítás szerződési feltételeiben részletesen meghatározottak sze-

rint megtéríti a keletkezett kárral kapcsolatban felmerült költségeket, mun-

kanélküliség vagy balesetből eredő hosszantartó betegállomány esetén díj-

visszatérítés szolgáltatást nyújt, meghatározott összegű kifizetést vagy

egyéb szolgáltatást teljesít. Kérjük, hogy a biztosító szolgáltatásai-
nak részletesebb megismerése érdekében alaposan tanulmá-
nyozza át a GB540 jelű Vesta Lakásbiztosítás szerződési felté-
teleinek biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó részeit.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GB540 JELŰ VESTA LAKÁSBIZTOSÍTÁSHOZ
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A lakásbiztosítás az alábbi biztosítási eseményekre nyújt fedezetet, illetve kínál Önnek szolgáltatásokat:

Szükséges fedezeteknek tekintjük azokat, amelyek egy lakás vagy ház biztosítottságához elengedhetetlenek, és amelyek nélkül biztosítási szerződés
nem köthető. Ezért ezek a fedezetek az alapbiztosításba beépítésre kerültek.

Biztosítási fedezetek Szolgáltatás maximuma

Tűz (tűz és robbanás) biztosított vagyontárgyak értéke

Árvíz biztosított vagyontárgyak értéke

Föld és kő okozta kár
(földrengés; földcsuszamlás; kő- és földomlás; ismeretlen építmény,
üreg beomlása)

biztosított vagyontárgyak értéke

Füst- és koromszennyeződés 100 000 Ft/év

Egyéb vagyoni kár
(idegen jármű ütközése; idegen tárgy rádőlése)

biztosított vagyontárgyak értéke

Elemi károk (jégverés; hónyomás és villámcsapás) biztosított vagyontárgyak értéke

Vízkár
biztosított vagyontárgyak értéke

duguláselhárítás 25 000 Ft/év

Kiömlő víz 50 000 Ft/év

Vihar (vihar és felhőszakadás) biztosított vagyontárgyak értéke

Beázás 100 000 Ft/év

Villámcsapás másodlagos hatása biztosított vagyontárgyak értéke

Lakhatatlanság esetén kieső bérleti díj 6 hónap, de maximum 500 000 Ft/év

Nyílászáró üvegtörése 100 000 Ft/év

Betöréses lopás, rablás biztosított vagyontárgyak értéke

Besurranás 100 000 Ft/év

Kockázatviselési hely kiterjesztése Magyarországra 1 000 000 Ft/év

Okmányok elvesztése, ellopása 50 000 Ft/év

Épülettartozékok lopása 500 000 Ft/év

Rongálás 500 000 Ft/év

Graffiti 50 000 Ft/év

Épülettulajdonosi és -használói felelősségbiztosítás 30 000 000 Ft/év

Jogvédelem 300 000 Ft/év

Családi
balesetbiztosítás

Díjvisszatérítés munkanélküliség vagy baleseti eredetű
keresőképtelenség esetén

6 hónap biztosítási díja

Baleseti halál

választható biztosítási összeg/biztosított:
200 000 Ft – 2 000 000 Ft

Baleseti eredetű rokkantság

Baleseti égési sérülés
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Ajánlott fedezetek azok a választható kiegészítő biztosítások, amelyekre az igényfelmérés alapján Önnek szüksége lehet.

Amire még szükség lehet elnevezésű fedezetek közé soroltuk azokat a választható kiegészítő biztosításokat, amelyek egyedi igényként merülhetnek

fel az Ön részéről.

Biztosítási fedezetek Szolgáltatás maximuma

Gyorsszerviz-szolgáltatás (G24 asszisztencia) 100 000 Ft/év

Magánemberi felelősségbiztosítás a világon bárhol
okozott károkra

választható limit:
5 000 000 Ft – 30 000 000 Ft/év

Családi baleseti eredetű csonttörés
választható biztosítási összeg/biztosított:

5 000 Ft – 30 000 Ft

Iskolai lopás
választható limit:

20 000 Ft – 100 000 Ft/év

Internetasszisztencia 10 alkalom/év

Orvosi asszisztencia korlátlan

Második orvosi vélemény korlátlan

Háztartásigép-biztosítás
választható limit:

50 000 Ft – 500 000 Ft/év

Szolgáltatáskimaradás
választható limit:

50 000 Ft – 500 000 Ft/év

Adatmentés 50 000 Ft/év

Családi baleseti eredetű kórházi ápolás
választható biztosítási összeg/biztosított:

20 000 Ft – 100 000 Ft

Kórházi lopás
Választható limit:

20 000 Ft – 100 000 Ft/év

Családi baleseti eredetű ruhakár
választható biztosítási összeg/biztosított:

20 000 Ft – 100 000 Ft

Hobbi sportolói felelősségbiztosítás a világon bárhol
okozott károkra

választható limit:
1 000 000 Ft – 5 000 000 Ft/év

Autóról történő lopás
választható limit:

50 000 Ft – 500 000 Ft/év

Kockázatviselési hely kiterjesztése a világra 1 000 000 Ft/év

Üvegbiztosítás
választható limit:

50 000 Ft – 500 000 Ft/év

Kerékpár törése
választható limit:

50 000 Ft – 500 000 Ft/év

Moped törése
választható limit:

50 000 Ft – 500 000 Ft/év

Akváriumtörés
választható limit:

50 000 Ft – 500 000 Ft/év

Ebtartói felelősségbiztosítás a világon bárhol okozott károkra
választható limit:

1 000 000 Ft – 5 000 000 Ft/év

Házikedvencek balesete, betegsége
választható limit:

50 000 Ft – 500 000 Ft/év

Temetkezés
választható biztosítási összeg/biztosított:

200 000 Ft – 400 000 Ft

Síremlék, kripta biztosítása biztosított vagyontárgyak értéke

Síremlék, kripta rongálása 50 000 Ft/év

Épületek építése, felújítása, bővítése
választható limit:

1 000 000 Ft – 5 000 000 Ft/év
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Bízunk benne, hogy a fenti táblázatoknak köszönhetően Ön valóban hasz-

nos információkhoz jutott a fedezetek legfontosabb jellemzőit illetően.

Kérjük, hogy részletesebb tájékoztatásért mindenképpen tanulmányozza át

a vonatkozó biztosítási feltételeket is!

Engedje meg, hogy a továbbiakban hasznos információkat osszunk meg

Önnel.

Mi a biztosítási szerződés, a szerződés joga,
illetve az alkalmazandó jog?

A biztosítási szerződés alapján a biztosító köteles a szerződésben megha-

tározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a kockázatviselés kezdetét köve-

tően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződés-

ben meghatározott szolgáltatást teljesíteni. Ön pedig köteles a biztosítási

díjat esedékességkor megfizetni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az általános és a különös biztosítási feltéte-

lek együttesen alkotják az általános szerződési feltételeket. Az általános

biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket –

ellenkező szerződéses kikötés hiányában – a Groupama Biztosító Zrt. (a to-

vábbiakban: biztosító) GB540 jelű Vesta Lakásbiztosítás szerződéseire és az

azokhoz kötött kiegészítő biztosításokra alkalmaz. A különös biztosítási fel-

tételekben nem szabályozottakra az általános biztosítási feltételek, míg a

különös biztosítási feltételeknek az általános biztosítási feltételektől eltérő

rendelkezései esetén a különös biztosítási feltételek az irányadók. Az álta-

lános és különös biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos ma-

gyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Mi a kockázatviselés kezdete?

A biztosító kockázatviselésének kezdete az a dátum, amikortól az ingatlan

és/vagy az ingóság biztosítottnak minősül a már említett biztosítási esemé-

nyek bekövetkezése esetén. A kockázatviselés az ajánlatnak a biztosító ré-

szére történt átadását követő nap 00 óra 00 percében kezdődik meg, ki-

véve, ha az ajánlaton a kockázatviselés kezdő időpontjaként ennél későbbi

dátum került megjelölésre. A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet

korábbi, mint az ajánlat biztosítónak történt átadását követő nap 00 óra 00

perce. Amennyiben az ajánlaton a kockázatviselés kezdő időpontjaként ko-

rábbi időpont került feltüntetésre, mint az ajánlat biztosítónak történt át-

adását követő nap, úgy a kockázatviselés kezdő időpontjának az ajánlat

biztosítónak történt átadását követő nap 00 óra 00 percét kell tekinteni.

Milyen időtartamú a biztosítási szerződés?

A biztosítási szerződés határozatlan időre jön létre, kivéve, ha a felek azt a

szerződésben foglaltak szerint határozott időre kötik meg. A tartamot a

biztosítási ajánlat tartalmazza.

A biztosítási időszak határozatlan tartamra kötött szerződés esetén egy év,

határozott tartamú szerződés esetén a szerződés tartamával egyezik meg.

Határozatlan időtartamra kötött szerződés esetén az egy éves biztosítási

időszak az, amelyre a biztosítási díj szól, és a biztosítási szerződést csak

a biztosítási időszak végére, a felmondási idő előtt lehet felmondani.

Amennyiben a szerződés a biztosítási időszak alatt nem szűnt meg, úgy a

szerződés a következő biztosítási időszakra tovább folytatódik.

Milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?

A biztosítási díj a biztosítási időszakra, azaz a határozatlan tartamú biztosí-

tások esetén egy évre vonatkozik. A díj megállapításának alapja a biztosí-

tási összeg és a választott biztosítási fedezet. A kiegészítő biztosítások

külön díj ellenében nyújtanak biztosítási szolgáltatást, így azok díjainak és

az alapbiztosítás díjának összege lesz a fizetendő biztosítási díj. A díjfize-

tésre, annak módjára és idejére vonatkozó szabályok a teljes szerződésre

vonatkoznak, ennek megfelelően a biztosító az alapbiztosítással egysége-

sen kezeli a választott kiegészítő biztosításokat, valamint azok díját.

A díjfizetési kötelezettség a szerződőt terheli. A biztosítási időszakra meg-

állapított díjat Önnek a választott gyakoriság szerint szükséges fizetnie,

mely lehet havi, negyedéves, féléves vagy éves díjfizetési gyakoriság. A biz-

tosítás első díja a kockázatviselés kezdetekor, a folytatólagos díj pedig

annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az

egyszeri díjat a szerződés létrejöttekor kell megfizetni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítót a kockázatviselés
teljes tartamára megilleti a biztosítási díj. A díjfizetést Ön különbö-

ző módokon teljesítheti. Élhet a csoportos beszedési megbízás és az átutalás

kényelmes lehetőségével, de választhatja a csekken történő befizetést is.

Kérjük, szíveskedjen gondoskodni arról, hogy mind csoportos beszedés,

mind átutalási megbízás esetében mindig álljon rendelkezésre megfelelő

összeg a számláján, hogy az esetleg emelkedő biztosítási díjak ne okozza-

nak problémát a díj fizetésénél, mert a megbízás megléte nem jelenti a fi-

zetési kötelezettség teljesítését.

Csekkes díjfizetés esetén mindig az esedékesség időpontjáig szükséges

postára adni a fizetendő díjat.

A díjfizetés módját és gyakoriságát a felek közös megegyezéssel a követ-

kező díjfizetési gyakoriságra módosíthatják. Ez azonban azzal is járhat,

hogy Ön a díjfizetés módjára és/vagy gyakoriságára tekintettel kapott díj-

kedvezményét a díjfizetés módjának és/vagy gyakoriságának megváltozta-

tása miatt elveszíti.

Mi az értékkövetés vagy indexálás?

Annak érdekében, hogy az Önt megillető biztosítási szolgáltatás értékálló

legyen, a biztosítási összegek évenkénti indexálására kerülhet sor a biztosí-

tási évfordulókor. A következő biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási

összeg az érvényben lévő érték és a KSH index szorzata alapján kerül ki-

számításra. A biztosítási összeg indexálásának alapja a KSH által az indexá-

lás alkalmazását (biztosítási évforduló előtti 3. hónap) megelőző 6 hónapon

keresztül havonta közzétett, egyéves (12 hónap) időszakra vonatkozó

„Fogyasztói árindex”-ek átlaga, amelytől a biztosító 5% ponttal felfelé, il-

letve lefelé eltérhet. Az eltérést a biztosító a teljes lakásbiztosítási állomány

előző naptári évi átlagkára (kárkifizetések, kártartalékok és a kár darab-

számok hányadosa) alapján állapítja meg, melyről az értékkövetésről szóló

értesítő levélben ad tájékoztatást.

Az indexálásról és annak mértékéről, valamint a díjváltozásról a biztosító

a szerződőt a biztosítási évfordulót 60 nappal megelőzően írásban értesíti.

A biztosítási összeg indexálására legelőször a szerződés létrejöttét követő

biztosítási évben kerülhet sor, majd évente, a biztosítási évforduló napjának

hatályával.

Amennyiben az indexált biztosítási összeggel és biztosítási díjjal Ön nem kí-

vánja fenntartani a szerződést, akkor azt a biztosítási időszak végére – 30

napos felmondási idővel – írásban felmondhatja.

Mikor mentesülhet a biztosító a szolgáltatás
kifizetése alól?

A biztosító mentesül a biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott

szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy ezen feltételekben

meghatározott mentesülésre vonatkozó rendelkezések valamelyike szerinti

tényállás a kárigény keletkezésével okozati összefüggésben van.

A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a

kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással

a. a szerződő fél, a biztosított vagy a kedvezményezett;

b. a szerződővel vagy biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó-

juk, üzletvezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk vagy megbízottjuk;

vagy

c. a biztosított jogi személynek vezető beosztású tisztségviselője vagy a

biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munkavállalója vagy

megbízottja okozta.

A fenti rendelkezést a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség meg-

szegésére is alkalmazni kell.

Melyek az általános kizárások?

Kizárásnak nevezzük azokat az eseményeket, körülményeket,
melyek bekövetkezte esetén a biztosító nem vállal fizetési
kötelezettséget.
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Az alábbi pontokban felsorolt események bekövetkeztekor
akkor sem téríti meg a károkat a biztosító, ha a megnevezett
események miatt, azok következményeként olyan biztosítási
esemény valamelyike okoz károsodást, amelyre a biztosítási
szerződés kiterjed:
– harci cselekmények és háborús események bármelyik faj-

tája, továbbá harci eszközök által okozott sérülés vagy
rombolás, valamint katonai vagy polgári hatóságok ren-
delkezései;

– felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk (akár beje-
lentett, akár bejelentés nélküli), munkahelyi rendzavarás
vagy elbocsátott munkások rendzavarása, politikai szerve-
zetek megmozdulásai;

– egyes egyének vagy csoportok által elkövetett terrorakci-
ók, függetlenül attól, hogy az politikai, vallási, gazdasági
vagy egyéb indíttatású szélsőséges erőszak alkalmazását
jelenti a magán- vagy a köztulajdon ellen;

– lassú, folyamatos állagromlással okozott károk, amelyek
zaj, rázkódás, szag, füst, kormozódás, korrózió, gőz vagy
egyéb hasonló hatások következtében állottak be;

– hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakcióból vagy su-
gárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károk;

– a biztosított jogszabályban írt felelősségénél szigorúbb,
szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helyt-
állási kötelezettségen alapuló károk.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosító nem köteles
fedezetet vállalni, vagy a szerződési feltételek szerint szol-
gáltatást nyújtani, illetve a biztosító köteles a biztosítási
szerződés alapján a kártérítést elutasítani, ha az ilyen szol-
gáltatás nyújtására vagy kártérítés kifizetésére az Egyesült
Nemzetek Szervezete határozata alapján szankció, tiltó ren-
delkezés vagy korlátozás és/vagy az Európai Unió, Magyaror-
szág, az Amerikai Egyesült Államok által bevezetett gazdasá-
gi vagy kereskedelmi szankció vonatkozik.
A fentieken túl a különös biztosítási feltételek további kizá-
rásokat is meghatározhatnak, ezért kérjük, figyelmesen ol-
vassa el a lakásbiztosítás szerződési feltételeit, amelyek rész-
letesen tartalmazzák azokat a kizárásokat és korlátozásokat,
amelyekre nem terjed ki a biztosítási szerződés. A szerződési
feltételekben ezen kizárások félkövér betűtípussal kiemelt
szövegezéssel szerepelnek.

Hogyan jelenthető be és mikor kerül kifizetésre
a szolgáltatási/kárigény?

Kár-, illetve szolgáltatási igényét társaságunk TeleCenterén a +36 1 467 3500

telefonszámon vagy interneten a www.groupama.hu címen, valamint sze-

mélyesen bármely ügyfélszolgálati irodánkban jelezheti.

Fontos tudni, hogy a kárt mielőbb, de legkésőbb a káresemény észlelését kö-

vetően két munkanapon belül, temetés-, balesetbiztosítás és munkanélküli-

ség vagy hosszantartó betegállomány esetére szóló díjvisszatérítés szolgálta-

tásnál pedig nyolc munkanapon belül szükséges bejelenteni. Ezt követően –

amennyiben szükséges – sor kerül a kárszemlére, és ezután kezdődhetnek el

a helyreállítási munkák. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a kárszemléig, il-

letve a bejelentéstől számított ötödik munkanapig a károsodott vagyontárgy

állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben szabad változtatni,

mert lehetőséget kell nyújtani a kár okának, mértékének ellenőrzésére.

A biztosító a szerződésben vállalt szolgáltatási kötelezettségét a teljesítés idő-

pontjában Magyarországon hivatalos magyar fizetőeszközben, banki átuta-

lással teljesíti, amely a kárbejelentés biztosítóhoz történő beérkezésének idő-

pontjától számított 15 napon belül esedékes. Amennyiben a biztosított iga-

zoló okiratot tartozik bemutatni, vagy nyilatkozattételi kötelezettség terheli

(pl. számlaszám megadása), a határidőt attól a naptól kell számítani, amikor

az utolsó irat, nyilatkozat a biztosítóhoz beérkezett. A szerződő/biztosított

kérheti, hogy a biztosítási szolgáltatást postai átutalással teljesítse a biztosító.

Ebben az esetben a 15 napos teljesítési határidőbe a biztosító által teljesített

postai befizetés és a posta általi kifizetés közötti időtartam nem számít be.

Hogyan módosítható a biztosítási szerződés?

A felek a szerződés tartalmát közös megegyezéssel bármikor módosít-

hatják. A szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti.

Amennyiben a másik fél a módosító javaslatot nem fogadja el, a biztosítá-

si szerződés az eredeti tartalommal marad hatályban.

Mikor és hogyan szűnhet meg a biztosítási
szerződés?

A biztosítási szerződés megszűnése azt eredményezi, hogy a szerződés, il-

letve az abban foglalt kétoldalú kötelezettségek megszűnnek. A biztosítási

szerződés az alábbi okok miatt szűnhet meg:

Szerződés lejártával
A határozott idejű szerződés a szerződésben megjelölt időpontban meg-

szűnik.

Évfordulóra történő felmondás
A határozatlan időre kötött szerződést a felek a biztosítási időszak végére,

azt legalább 30 nappal megelőzően külön indoklás nélkül írásban fel-

mondhatják. Ez azt jelenti, hogy Önnek és társaságunknak is lehetősége

van a biztosítási évfordulóra megszüntetni a biztosítási szerződést. Ameny-

nyiben bármelyik szerződő fél a biztosítási szerződést nem a biztosítási idő-

szak végére, hanem korábbi időpontra mondja fel, ez nem a felmondás ér-

vénytelenségét eredményezi, hanem azt, hogy a felmondás csak a biztosí-

tási időszak végével szünteti meg a szerződést. Ez azt jelenti, hogy a bizto-

sítási időszak végéig a szerződés továbbra is érvényben marad, és a bizto-

sítási díjat Önnek be kell fizetnie, míg a biztosítónak a bekövetkező károk

megtérítésére vonatkozó kötelessége áll fenn.

Az egy évnél rövidebb határozott időtartamra létrejött szerződés a lejárat idő-

pontja előtt csak a felek közös megegyezésével szüntethető meg, írásban.

Érdekmúlás, lehetetlenülés
Amennyiben a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási ese-

mény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási

érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik.

Amennyiben a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási ese-

mény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a

szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik.

A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények nem alkal-

mazhatók, ha az érdekmúlás kizárólag a biztosított vagyontárgy tulajdon-

joga átszállásának következménye, és a vagyontárgy más jogcím alapján

már korábban is az új tulajdonos birtokában volt (például lízingbevevő szer-

zi meg a vagyontárgy tulajdonjogát). Ebben az esetben a tulajdonjoggal

együtt a biztosítási fedezet is átszáll, és a tulajdonjog átszállása időpontjá-

ban esedékes biztosítási díjakért a korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen

felelős. A szerződést bármelyik fél a tulajdonjog átszállásáról való tudo-

másszerzést követő 30 napon belül írásban, harmincnapos határidővel fel-

mondhatja.

Díjnemfizetés
Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a

következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő felet a fel-

szólítás elküldésétől számított 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre

írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az ese-

dékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a

díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.

A díjfizetés elmulasztása a törvény erejénél fogva eredményezi a biztosítási

szerződés megszűnését, ezért a megszűnést követően teljesített díjak, sem

a szerződés hatályának meghosszabbodását, sem új szerződés keletkezését

nem eredményezik.

Biztosítási esemény bekövetkezése miatti megszűnés
A szerződés megszűnhet biztosítási esemény bekövetkezte miatt, például a

házat elvitte az árvíz. Ebben az esetben a biztosítót az egész biztosítási idő-

szakra járó díj megilleti, és a be nem fizetett díjat levonja a kártérítésből.

Egyéb esetek
A szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a biztosító az addig a napig

járó díj megfizetését követelheti, amikor a kockázatviselése véget ért.

A határozott tartamra létrejött biztosítási szerződés a tartam lejártakor

akkor is megszűnik, ha arra további díjfizetés történt.
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Az alapbiztosítás megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítások is

megszűnnek. A kiegészítő biztosítások a különös biztosítási feltételekben

szabályozottak szerint szűnnek meg. Egy adott kiegészítő biztosítás meg-

szűnése azonban az alapbiztosítást és a többi kiegészítő biztosítást – a kü-

lönös biztosítási feltételek eltérő rendelkezése hiányában – nem érinti.

Adatkezelés, adatvédelem, panaszügyintézés
vonatkozó tájékoztatást tartalmazó dokumentum

A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok
kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos
panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudni-
valók (továbbiakban: „Tudnivalók”) jelen ügyféltájékoztató
elválaszthatatlan részét képezi. Kérjük, olvassa el figyelme-
sen ezen dokumentumot is!

Egyéb fontos tudnivalók, hasznos tanácsok

Fontos tudni, hogy a biztosítónak joga van értesülni minden, a szerződés

létrejötte és a biztosítandó vagyontárgy biztosításának elvállalása szem-

pontjából fontos információról, illetve körülményről. Amennyiben vala-
miről csak a szerződéskötés után szerez tudomást, vagy ha
ilyen változást jelentenek be hozzá, és ezek a körülmények a
biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik,
akkor a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül joga van
javaslatot tenni szerződésmódosításra, vagy a szerződést 30
napra írásban felmondhatja. Abban az esetben, ha Ön a módosító

javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szer-

ződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik. Erre

a következményre mindig figyelmeztetjük ügyfeleinket a módosító javaslat

megtételekor.

Javasoljuk, válassza a csoportos díjbeszedési fizetési módot,
mert így kényelmesen gondoskodhat biztosítása díjának ha-
táridőre történő megfizetéséről.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a biztosítás akkor tölti be
funkcióját, azaz a biztosító akkor fizeti meg a keletkezett
kárt, ha a szerződés díjjal rendezett, vagyis amennyiben Ön
rendszeresen és határidőre befizeti a biztosítása díját.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy lakásbiztosításának
megkötése után bekövetkezhetnek olyan változások – példá-
ul az ingatlan bővítése, korszerűsítése, illetve új, korszerű in-
góságok beszerzése –, melyek miatt előfordulhat, hogy a biz-
tosítási összeg infláció szerinti emelése nem elegendő mér-
tékű. Az alulbiztosítottság elkerülése érdekében érdemes
évente felülvizsgálni és amennyiben szükséges módosítani a
biztosítási összeget.

Ingatlanjának eladásakor az adásvétel tényét kérjük, mielőbb jelezze kollé-

gánknak, hogy tájékoztatni tudjuk a szerződéssel kapcsolatos további te-

endőkről.

Őszintén reméljük, hogy biztosítási termékünk elnyerte tet-
szését. További felmerülő kérdéseivel kérjük, forduljon biza-
lommal biztosításközvetítőjéhez vagy ügyfélszolgálati mun-
katársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Egyéb rendelkezések és szabályok

A biztosítási szerződéssel kapcsolatos adójogi kérdésekben a személyi jö-

vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a társasági adóról és oszta-

lékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003.

évi XCII. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Az életbiztosítási szerződésre vonatkozó adózással kapcsolatos szabályok:

1. A tájékoztatás a 2016. január 1-jén hatályos jogszabályokon alapul,

amelyek változhatnak. Az ügyfeleknek az alábbiakban felsorolt, az adózási

kérdésekre vonatkozó alapvető szabályokat meghatározó jogszabályokat,

azok változásait célszerű nyomon követniük.

a. Természetes személyek esetén:

a/1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;

a/2. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;

a/3. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.

b. Munkáltatónak, kifizetőnek, illetve jogi személynek minősülő szerződők

esetén az előbbieken túl:

b/1. a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;

b/2. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

2. A fentieknél részletesebb adózási szabályok, a vonatkozó hatályos jog-

szabályok, valamint a munkáltatónak, kifizetőnek, illetve jogi személynek

minősülő ügyfelekre vonatkozó adózási tudnivalók a www.groupama.hu

honlapon érhetők el. A tájékoztatók áttanulmányozása nem mentesít és

nem is helyettesíti a hatályos adójogszabályok ismeretét és betartásának

kötelezettségét.

Groupama Biztosító Zrt.

Társaságunk főbb adatai
Név: Groupama Biztosító Zrt.

Székhely: Magyarország 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság (alapítva 1987)

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071

Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegyzésre.

TeleCenter: +36 1 467 3500

Web: www.groupama.hu

Online biztosításkötés: www.groupamadirekt.hu



1. A szerződés alanyai

1.A. Biztosító
Groupama Biztosító Zrt.

Székhely: Magyarország 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságá-

nál került bejegyzésre.

1.B. Szerződő
Az a személy, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszonya

alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt, vagy a biztosítást ilyen

személy (biztosított) javára köti meg. Az e rendelkezés ellenére kötött biz-

tosítási szerződés semmis. A szerződőt terheli a díjfizetési kötelezettség, a

biztosító a jognyilatkozatokat hozzá intézi, és a szerződő köteles a nyilat-

kozatok megtételére is.

1.B.1. Fogyasztó
Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén

kívül eljáró természetes személy.

1.B.2. Vállalkozás
Vállalkozás a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége köré-

ben eljáró személy.

1.C. Biztosított
Az egyes biztosítások biztosítotti körének meghatározását a különös bizto-

sítási feltételek tartalmazzák. Amennyiben a feltételek eltérően nem ren-

delkeznek, a biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult.

Amennyiben a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosí-

tóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződésbe beléphet; a belépéshez a

biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szerződő felet megil-

lető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége a biztosítottra száll át.

1.D. Kedvezményezett
Temetkezési szolgáltatást és balesetbiztosítási kockázatot
tartalmazó biztosításnál az a személy, aki a biztosítási szerző-
désben meghatározott biztosítási szolgáltatásokra jogosult.

2. A biztosítási szerződés megkötése és létrejötte

2.A. A szerződés létrejötte
2.A.1. Írásbeli ajánlattal kezdeményezett szerződéskötés
A szerződő a szerződés megkötését írásbeli ajánlattal kezdeményezi. A szer-

ződő az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig van kötve. Koc-

kázatelbírálási idő az ajánlat biztosítóhoz történő beérkezésétől számított 15

napon belüli időszak.

A szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a biztosító ré-

szére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal akkor jön létre, ami-

kor a biztosító az ajánlat elfogadásáról és a fedezet igazolásáról a kocká-

zatelbírálási idő alatt kötvényt állít ki.

2.A.2. Elektronikus úton tett ajánlattal kezdeményezett szer-
ződéskötés
A szerződő a biztosítási szerződés megkötését elektronikus úton tett aján-

lattal kezdeményezi. A szerződő az ajánlatához annak megtételétől számí-

tott 15 napig kötve van. Kockázatelbírálási idő az ajánlat biztosító számára

történő hozzáférhetővé válásától számított 15 napon belüli időszak. A biz-

tosító köteles a szerződő ajánlatának megérkezését elektronikus úton ké-

sedelem nélkül visszaigazolni.

A szerződés az ajánlat szerinti tartalommal az ajánlatnak a biztosító szá-

mára történő hozzáférhetővé válásának időpontjára visszamenőleges ha-

tállyal akkor jön létre, amikor a biztosító az ajánlat elfogadásáról és a fe-

dezet igazolásáról a kockázatelbírálási idő alatt kötvényt állít ki.

2.A.3. Telefon útján tett ajánlattal kezdeményezett szerződés-
kötés
A szerződő a szerződés megkötését telefon útján tett szóbeli ajánlattal kez-

deményezi. A szerződő az ajánlatához annak megtételétől számított 15

napig van kötve. Kockázatelbírálási idő az ajánlat biztosító számára történő

hozzáférhetővé válásától számított 15 napon belüli időszak.

A szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a biztosító szá-

mára történő hozzáférhetővé válásának időpontjára visszamenő hatállyal

akkor jön létre, amikor a biztosító az ajánlat elfogadásáról és a fedezet iga-

zolásáról a kockázatelbírálási idő alatt kötvényt állít ki.

2.A.4. Ajánlattól való eltérés, biztosító kifejezett nyilatkoza-
ta nélkül létrejött szerződés
Amennyiben a kötvény a szerződő fél ajánlatától eltér, és az eltérést a szer-

ződő fél a dokumentum kézhezvételét követően 15 napon belül nem kifo-

gásolja, a szerződés a kötvény szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelke-

zés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a biztosító az eltérésre a

szerződő fél figyelmét a kötvény átadásakor írásban felhívta. Amennyiben

a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön

létre. Nem jön létre a szerződés, ha a biztosító az ajánlatot a kockázatelbí-

rálásra nyitva álló 15 napos határidőn belül elutasítja.

A biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül is létrejön a szerződés, ha a bizto-

sító az ajánlatra, írásbeli úton tett ajánlat esetében annak beérkezésétől,
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A biztosítási szerződés alapján a biztosító köteles a szerződésben megha-

tározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a kockázatviselés kezdetét köve-

tően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződés-

ben meghatározott szolgáltatást teljesíteni.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják az álta-

lános szerződési feltételeket.

A Vesta Lakásbiztosítás általános biztosítási feltételei azokat a rendelkezé-

seket tartalmazzák, amelyeket – ellenkező szerződéses kikötés hiányában –

a Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) GB540 jelű lakásbiz-

tosítási szerződéseire és az azokhoz kötött kiegészítő biztosításokra alkal-

mazni kell.

A különös biztosítási feltételekben nem szabályozottakra az általános biz-

tosítási feltételek, míg a különös biztosítási feltételeknek az általános biz-

tosítási feltételtől eltérő rendelkezése esetén a különös biztosítási feltételek

rendelkezése az irányadó.

Az általános és különös biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdé-

sekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb

hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, a kapcsolódó nyilatkozatok, a kötvény, az ügyféltájékoztató és

az általános szerződési feltételek a felek közti megállapodás minden felté-

telét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat

vesztik, és nem képezik jelen szerződés részét.

GB540 JELŰ VESTA LAKÁSBIZTOSÍTÁS

Az OTP Csoport partnere

II. ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK



elektronikus úton és telefon útján tett ajánlat esetében annak biztosító szá-

mára történő hozzáférhetővé válásától, számított 15 napon belül nem nyi-

latkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jog-

szabályban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített

ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették. Ebben az esetben a

szerződés az ajánlat szerinti tartalommal írásbeli ajánlat esetében az aján-

latnak a biztosító számára történt átadása időpontjára, elektronikus úton és

telefon útján tett ajánlat esetében annak biztosító számára történő hozzá-

férhetővé válás időpontjára visszamenő hatállyal a kockázatelbírálási idő el-

teltét követő napon jön létre. A biztosító a szerződés létrejöttéről kötvényt

állít ki.

Amennyiben a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetke-

zik, az ajánlatot a biztosító csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha

ennek lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kifejezetten felhívta, és az

igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alap-

ján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása

szükséges.

Amennyiben a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés

lényeges kérdésben eltér a jelen általános szerződési feltételben foglaltak-

tól, a biztosító a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül javasol-

hatja, hogy a szerződést az általános szerződési feltételeknek megfelelően

módosítsák. Amennyiben a szerződő fél a javaslatot nem fogadja el vagy

arra 15 napon belül nem válaszol, a biztosító az elutasítástól vagy a mó-

dosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 30

napra írásban felmondhatja.

2.B. A felek közötti kapcsolattartás szabályai
a. Amennyiben a szerződő a biztosítóval elektronikus ügyintézésben álla-

podik meg, hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a biztosítási szerződés

létrejöttével, kezelésével és annak esetleges megszűnésével, megszün-

tetésével, valamint a biztosítási szolgáltatási, illetve kárrendezési igény-

nyel kapcsolatos valamennyi dokumentumot, tájékoztatást, a biztosítá-

si díj módosulásról szóló értesítést, illetve minden egyéb nyilatkozatot –

ahol az erre vonatkozó jogi szabályozás azt lehetővé teszi – elektronikus

úton (e-mail üzenet formájában a szerződő által megadott e-mail

címre), minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biz-

tonságú elektronikus bélyegzővel ellátva küldje meg.

A szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a szerződő e-mail címét

és mobiltelefonszámát a fentiek teljesítéséhez felhasználja és ebből a

célból ezen elérhetőségi adatokat kezelje.

Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha az elektronikus okiraton az alá-

író minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonsá-

gú elektronikus bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy

rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el.

b. A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat megérkezettnek tekintendő,

ha a postai úton megküldött dokumentum kézbesítése azért volt siker-

telen, mert azt a címzett az általa megadott elérhetőségen nem vette át

(„nem kereste”, „ismeretlen”, „elköltözött”).

3. A biztosítási szerződés hatálybalépése,
a kockázatviselés kezdete

A kockázatviselés az ajánlatnak a biztosító részére történt átadását követő

nap 00 óra 00 percében kezdődik meg, kivéve, ha az ajánlaton a kocká-

zatviselés kezdő időpontjaként ennél későbbi dátum került megjelölésre.

A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az ajánlat biz-

tosítónak történt átadását követő nap 00 óra 00 perce. Amennyiben az

ajánlaton a kockázatviselés kezdő időpontjaként korábbi időpont került fel-

tüntetésre, mint az ajánlat biztosítónak történt átadását követő nap, úgy a

kockázatviselés kezdő időpontjának az ajánlat biztosítónak történt átadá-

sát követő nap 00 óra 00 percét kell tekinteni.

A biztosító az árvíz kockázatot 15 napos várakozási idővel vállalja, melynek

kezdete az ajánlat beérkezését követő nap 00 óra 00 perc. A biztosító koc-

kázatviselése a várakozási idő elteltét követő napon – az ajánlat beérkezését

követő 16. nap 00 óra 00 perc – kezdődik. A biztosító nem köt ki várako-

zási időt arra az esetre, ha a kockázatviselésnek a szerződésben meghatá-

rozott időpontja 15 nappal későbbi, mint az ajánlat beérkezését követő nap.

A biztosító az adott biztosítottra vonatkozóan a kockázatba
kerülés kezdő napjától számított 6 hónap várakozási időt köt
ki díjvisszatérítés munkanélküliség esetére fedezetnél, vala-
mint temetésbiztosításnál, ha a biztosított betegségből ere-
dően elhalálozik.

4. A biztosítási szerződés tartama, a biztosítási
évforduló és a biztosítási időszak

4.A. A biztosítási szerződés tartama
A biztosítási szerződés határozatlan időre jön létre, kivéve, ha a felek azt a

szerződésben foglaltak szerint határozott, maximum egy éves időtartamra

kötötték.

A tartamot a biztosítási szerződés (kötvény) tartalmazza.

4.B. A biztosítási évforduló
A biztosítási évfordulót a szerződés (kötvény) tartalmazza, amely a szerző-

dés létrejöttekor megadott kockázatviselés kezdetének időpontjával meg-

egyező hónap, nap. Szerződés átdolgozása esetén a biztosítási évforduló

nem változik.

4.C. A biztosítási időszak
A biztosítási időszak határozatlan tartamra kötött szerződés esetén egy év,

határozott tartamú szerződés esetén a szerződés tartamával egyezik meg.

4.D. Hűségkedvezménnyel létrejött szerződés
Amennyiben a szerződés hűségkedvezménnyel jön létre, a
szerződő vállalja, hogy a kockázatviselés kezdetétől számí-
tott 3 év letelte előtt nem szünteti meg a szerződést (a díj
nemfizetése miatti szerződésmegszűnés is ide tartozik), ki-
véve az érdekmúlás, a lehetetlenülés, a biztosítási esemény
bekövetkezte miatti és a felek közös megegyezésével törté-
nő megszűnés esetét. Amennyiben a szerződés a szerződő
miatt a vállalt 3 éves biztosítási tartamon belül mégis meg-
szűnik, úgy a biztosító által hűségkedvezmény címén adott
díjkedvezmény összegét a szerződő köteles visszafizetni a
biztosítónak.

5. A biztosítási szerződés módosítása

A biztosítási kockázat jelentős növekedése (5.B. pont), valamint a biztosító

kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés általános szerződési felté-

teltől való lényeges eltérése (2.A.4. pont) esetén a szerződés a vonatkozó

pontban meghatározott feltételek szerint módosítható.

5.A. Közös megegyezéssel történő módosítás
A felek a szerződés tartalmát közös megegyezéssel bármikor módosít-

hatják. A szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti.

Amennyiben a másik fél a módosító javaslatot nem fogadja el, a biztosítá-

si szerződés az eredeti tartalommal marad hatályban.

5.B. A biztosítási kockázat jelentős növekedése
Amennyiben a biztosító a szerződéskötés után szerez tudomást a szerző-

dést érintő lényeges körülményekről vagy azok változásáról, és ezek a kö-

rülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, a tu-

domásszerzéstől számított 15 napon belül javaslatot tehet a szerződés mó-

dosítására, vagy a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.

Amennyiben a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra

annak kézhezvételétől számított 15 napon belül nem válaszol, a szerződés

a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik, ha

a biztosító erre a következményre a módosító javaslat megtételekor a szer-

ződő fél figyelmét felhívta.

Amennyiben a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vagy személyre

vonatkozik, és a biztosítási kockázat jelentős megnövekedése ezek közül

csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító az előző két bekez-

désben meghatározott jogait a többi vagyontárgy vagy személy vonatko-

zásában nem gyakorolhatja.
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6. A biztosítási szerződés megszűnésének esetei

Az alapbiztosítás megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítások is

megszűnnek. A kiegészítő biztosítások a különös biztosítási feltételekben

szabályozottak szerint szűnnek meg. Az adott kiegészítő biztosítás meg-

szűnése az alapbiztosítást és a többi kiegészítő biztosítást – a különös biz-

tosítási feltételek eltérő rendelkezése hiányában – nem érinti.

6.A. Érdekmúlás, lehetetlenülés
Amennyiben a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási ese-

mény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási

érdek megszűnt (ideértve a szerződő tulajdonjogának megszűnését is), a

szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik.

Amennyiben a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási ese-

mény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a

szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik.

A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények nem alkal-

mazhatók, ha az érdekmúlás kizárólag a biztosított vagyontárgy tulajdon-

joga átszállásának következménye, és a vagyontárgy más jogcím alapján már

korábban is az új tulajdonos birtokában volt (például lízingbe vevő szerzi meg

a vagyontárgy tulajdonjogát). Ebben az esetben a tulajdonjoggal együtt a

biztosítási fedezet is átszáll, és a tulajdonjog átszállása időpontjában esedé-

kes biztosítási díjakért a korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen felelős.

A szerződést bármelyik fél a tulajdonjog átszállásáról való tudomásszerzést

követő 30 napon belül írásban, 30 napos határidővel felmondhatja.

A szerződőnek, illetve biztosítottnak a jelen szabályzat 12.A. pontjában leír-

taknak megfelelően kell bejelentenie a biztosítási esemény bekövetkezésének

lehetetlenné válásával, valamint az érdekmúlással kapcsolatos változásokat.

Amennyiben a szerződés részbeni megszűnése esetén a szerződő, illetve a

biztosított a fenti lényeges körülmények változását közli a biztosítóval, és

ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredmé-

nyezik, úgy a felek jogaira és kötelezettségeire az 5. pontban foglaltak az

irányadók.

6.B. Évfordulóra történő felmondás
A határozatlan időre kötött szerződést a felek írásban, a biztosítási időszak

végére, 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

Amennyiben bármelyik szerződő fél a biztosítási szerződést nem a biztosí-

tási időszak végére, hanem korábbi időpontra mondja fel, ez nem a fel-

mondás érvénytelenségét eredményezi, hanem azt, hogy a felmondás csak

a biztosítási időszak végével szünteti meg a szerződést.

Az egy évnél rövidebb határozott időtartamra létrejött szerződés a lejárat idő-

pontja előtt csak a felek közös megegyezésével szüntethető meg, írásban.

6.C. Díjnemfizetés
Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a

következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő felet a fel-

szólítás elküldésétől számított 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre

írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az ese-

dékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a

díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.

A díjfizetés elmulasztása a törvény erejénél fogva eredményezi a biztosítási

szerződés megszűnését, ezért a megszűnést követően teljesített díjak sem

a szerződés hatályának meghosszabbodását, sem új szerződés keletkezését

nem eredményezik.

Abban az esetben, ha a szerződés a fent részletezett módon, a folytatóla-

gos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a meg-

szűnés napjától számított százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót

a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a meg-

szűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja (reaktiválás), feltéve, hogy

a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik. A helyreállítási (re-

aktiválási) kérelem elfogadásáról a biztosító dönt.

6.D. Biztosítási esemény bekövetkezése miatti megszűnés
Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik, és a biztosított vagyon-

tárgy megsemmisül, vagy olyan mértékben károsodik hogy javíthatatlan,

akkor a károsodott vagyontárgyra vonatkozóan a szerződés vagy annak

megfelelő része is megszűnik a biztosítási esemény bekövetkezésének idő-

pontjától.

6.E. Egyéb esetek
A szerződés megszűnésének egyéb eseteiben, ha a biztosított vagyontárgy –

például nem biztosítási esemény következtében – megsemmisül, vagy olyan

mértékben károsodik hogy javíthatatlan, akkor a károsodott vagyontárgyra

vonatkozóan a szerződés vagy annak megfelelő része is megszűnik a káro-

sodás időpontjától.

A határozott tartamra létrejött biztosítási szerződés a tartam lejártakor

akkor is megszűnik, ha arra további díjfizetés történt. A szerződés megszű-

nését követő időszakra befizetett díjat a biztosító 8 napon belül kamat-

mentesen visszafizeti.

7. A biztosítási díj, díjfizetés szabályai

7.A. Biztosítási díj
A biztosítási díj megállapításának az alapja a biztosítási összeg. A díjfizetési

kötelezettség a szerződőt terheli. Amennyiben a biztosított belép a szerző-

désbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a biztosított a szerző-

dő féllel egyetemlegesen felelős. A szerződésbe belépő biztosított köteles a

szerződő félnek a szerződésre fordított költségeit – ideértve a biztosítási dí-

jakat is – megtéríteni.

A biztosító a biztosítás díját a biztosítási időszakra állapítja meg.

A biztosítás első díja a kockázatviselés kezdetekor, a folytatólagos díj pedig

annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.

A szerződés éves díjfizetési gyakoriságú, azonban a szerződő ettől eltérő –

havi, negyedéves, féléves – díjfizetési gyakoriságot is választhat.

Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttekor kell megfizetni.

A biztosítót a kockázatviselés teljes tartamára megilleti a díj.

Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, és a biztosí-

tó – a díjfizetési kötelezettség elmulasztására vonatkozó szabályok megfe-

lelő alkalmazásával – eredménytelenül hívta fel a szerződő felet a befizetés

kiegészítésére, a szerződés változatlan biztosítási összeggel, a befizetett díj-

jal arányos időtartamra marad fenn.

Amennyiben a biztosítási esemény díjjal nem fedezett kockázatviselés alatt

következett be, a biztosító a még meg nem fizetett díjat a szolgáltatás

összegéből beszámítással levonhatja.

Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik, és a szerződés megszűnik,

a biztosító az egész biztosítási időszakra járó díj megfizetését követelheti.

A szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a biztosító az addig a napig

járó díj megfizetését követelheti, amikor kockázatviselése véget ért.

Amennyiben a szerződés megszűnik és az időarányos díjnál több díjat fi-

zettek be, a biztosító a díjtöbbletet köteles 8 napon belül kamatmentesen

visszatéríteni.

7.B. Befizetett díjak kezelése
A biztosító a biztosítási ajánlat megtételekor vagy azt követően befizetett

biztosítási díjat kamatmentesen kezeli. A biztosítási ajánlat visszautasítása

esetén a biztosító az addig befizetett biztosítási díjat 8 napon belül kamat-

mentesen visszafizeti a szerződő részére.

7.C. Díjfizetés módosítása
A díjfizetési mód, illetve díjfizetési gyakoriság módosítása
esetén a szerződés a díjfizetési gyakoriság szerinti utolsó díj-
jal fedezett időszakot követő nappal módosítható.

7.D. Díjkedvezmények, minimáldíj
A szerződő a biztosítási díjból díjkedvezményre jogosult az
1. számú mellékletben feltüntetett esetekben, azonban a szer-
ződésre fizetendő éves díj nem lehet alacsonyabb, mint a mi-
nimáldíj mértéke. A díjkedvezményeket és a minimáldíj mér-
tékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A mellékletben fel-
tüntetett kedvezmények és minimáldíjak visszavonásig érvé-
nyesek. Amennyiben a kedvezmények, azok igénybevételé-
nek módja, valamint a minimáldíj mértéke változik, azt a
Vesta Lakásbiztosítás hatályos szerződési feltételei tartalmaz-
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zák. A szerződési feltétel megtalálható a www.groupama.hu
oldalon is.
A biztosító a változásról a szerződőt a változást megelőzően az értékköve-

tésről szóló értesítőlevélben tájékoztatja.

7.E. Pótdíjak
A szerződő pótdíj fizetésére kötelezhető csekkes díjfizetés
esetén, melynek mértéke 10%.
Nem állandóan lakott ingatlan esetén a pótdíj mértéke 12%.

8. A biztosítási összeg, túlbiztosítás,
alulbiztosítás

A biztosítási esemény bekövetkezésekor érvényes biztosítási összeg a biz-

tosító szolgáltatási kötelezettségének a felső határa s egyben a biztosítási

díj megállapításának alapja.

Az egyes biztosítások biztosítási összegeit a szerződő határozza meg.

A biztosítási összeg módosítását a szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli

nyilatkozatával maga is bármikor kezdeményezheti.

A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy értékét.

A biztosított érdek értékét meghaladó részben (túlbiztosítás) a biztosítási

összegre vonatkozó megállapodás semmis, és a díjat megfelelően le kell

szállítani. E rendelkezés ellenére is lehet biztosítási szerződést kötni vala-

mely vagyontárgy várható értéke, továbbá helyreállításának vagy új álla-

potban való beszerzésének értéke erejéig.

Túlbiztosítás esetén a szerződő jogosult a vagyontárgyra megfizetett bizto-

sítási díj és a vagyontárgy új értéke alapján számított biztosítási díj külön-

bözetének visszatérítésére.

Amennyiben a biztosítási összeg a biztosított érdek értékénél kisebb (alul-

biztosítás), a biztosító a kárt a biztosítási összegnek a vagyontárgy értéké-

hez viszonyított arányában köteles megtéríteni.

Amennyiben a biztosítási szerződésben a biztosítási eseményenkénti szol-

gáltatási limit is meg van határozva, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége –

a biztosítási összegen belül – a biztosítási esemény bekövetkezésekor érvé-

nyes limitösszegig terjed.

Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon

biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett

összeggel csökken, kivéve, ha a szerződő fél a díjat megfelelően kiegészíti.

A biztosítási összeget a biztosító abban az esetben csökkentheti, ha arra leg-

később a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg írásban felhívta a szerződő fél

figyelmét, és a fedezetfeltöltés díját közölte. Amennyiben a szerződő fél a

fedezetfeltöltés jogával nem él, a szerződés a kifizetett összeggel csökken-

tett biztosítási összeg mellett marad hatályban a folyó biztosítási időszakra.

9. Az értékkövetés szabályai

A biztosítási összeg értékének követése érdekében a felek megállapodnak

a biztosítási összeg rendszeres, értékkövető változásáról (továbbiakban: a

biztosítási összeg indexálása).

A biztosító a módosított biztosítási összeget az előző biztosítási összeg és

a KSH index szorzata alapján számítja ki.

A biztosítási összeg indexálásának alapja a KSH által az indexálás alkalma-

zását (biztosítási évforduló előtti 3. hónap) megelőző 6 hónapon keresztül

havonta közzétett, egyéves (12 hónap) időszakra vonatkozó „Fogyasztói

árindex”-ek átlaga, amelytől a biztosító 5% ponttal felfelé, illetve lefelé el-

térhet. Az eltérést a biztosító a teljes lakásbiztosítási állomány előző naptá-

ri évi átlagkára (kárkifizetések, kártartalékok és a kár darabszámok hánya-

dosa) alapján állapítja meg, melyről az értékkövetésről szóló értesítő levél-

ben ad tájékoztatást.

A biztosítási összeg indexálására legelőször a szerződés létrejöttét követő

biztosítási évben kerülhet sor, majd évente, a biztosítási évforduló napjának

hatályával.

A biztosítási összeg változását a biztosítási díj arányosan követi. A biztosí-

tási összeg értékkövető módosításáról és annak mértékéről, valamint a díj-

változásról a biztosító a biztosítási évfordulót 60 nappal megelőzően írás-

ban értesíti a szerződőt.

Amennyiben az indexált biztosítási összeggel és biztosítási díjjal a szerződő

nem kívánja fenntartani a szerződést, akkor azt a biztosítási időszak végé-

re – 30 napos felmondási idővel – írásban bármikor felmondhatja.

10. Önrészesedés

A biztosító önrészesedés nélkül téríti meg a károkat.

11. A szerződő felek speciális kötelezettségei

A szerződő felek bármelyike kérheti a kár okának és összegének független

szakértő által történő megállapítását. A szakértői eljárás költségei – egyéb

megállapodás hiányában – a megbízót terhelik.

A szerződés hatálya alatt a biztosított (szerződő fél) nyilatkozata a biztosí-

tóval szemben akkor hatályos, ha az a biztosító valamely ügyfélszolgálati

irodájába vagy a biztosító postacímére (1380 Budapest, Pf. 1049) beérke-

zik. E rendelkezéseket kell alkalmazni a biztosító tudomásszerzésének jog-

hatályára is.

11.A. Szerződő, biztosított kötelezettségei
11.A.1. Tájékoztatási kötelezettség
A szerződőnek és biztosítottnak 15 napon belül be kell jelentenie, ha más

biztosítóintézettel olyan érdekre, biztosítási eseményekre is szóló biztosítá-

si szerződést kötött, amelyre jelen általános szerződési feltétel alapján a biz-

tosító kockázatviselése kiterjed.

Amennyiben a szerződést nem a biztosított köti, a biztosítási esemény be-

következtéig vagy a biztosított belépéséig a szerződő fél a hozzá intézett

nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a biztosí-

tottat köteles tájékoztatni.

11.A.2. Közlési és változásbejelentési kötelezettség
A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szem-

pontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, ame-

lyeket ismert vagy ismernie kellett. A biztosító írásban közölt kérdéseire

adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő fél közlési kötele-

zettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása önmagá-

ban nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.

A szerződő (biztosított) a biztosító kérésére – a titok- és adatvédelmi sza-

bályok betartásával – köteles a biztosító kockázata és a szerződés szem-

pontjából jelentős okiratokat, szerződéseket, hatósági határozatokat a biz-

tosító részére átadni.

A szerződő fél köteles a lényeges körülmények változását a biztosítónak a

tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban bejelenteni.

A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése

esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a szerződő fél bi-

zonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító

a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási ese-

mény bekövetkeztében.

Amennyiben a szerződés több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik,

és a közlési vagy változásbejelentési kötelezettség megsértése ezek közül

csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a közlésre vagy a vál-

tozás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértésére a többi vagyon-

tárgy vagy személy esetén nem hivatkozhat.

A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli

a szerződő felet és a biztosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körül-

ményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról

tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.

11.A.3. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
A szerződő fél és a biztosított a kár megelőzése érdekében az adott hely-

zetben általában elvárható magatartást köteles tanúsítani. Ezt az elvárha-

tósági követelményt kell támasztani abban az esetben is, ha a szerződés

szabályozza a szerződő fél és a biztosított kármegelőzési teendőit, előírja a

kár megelőzését vagy enyhítését célzó eszközöket, eljárásokat.

A szerződő fél és a biztosított a biztosító előírásai és a káresemény bekö-

vetkezésekor adott utasításai szerint, ezek hiányában az adott helyzetben

általában elvárható magatartás követelménye szerint köteles a kárt enyhí-

teni.

A kárenyhítés szükséges költségei a biztosítási összeg keretei között akkor

is a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre.
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Alulbiztosítás esetén a biztosító a kárenyhítés költségeit a biztosítási összeg

és a vagyontárgy értékének arányában köteles megtéríteni.

A káresemény észlelését követően a szerződő (biztosított) haladéktalanul

köteles

– tűz és robbanás esetén értesíteni a tűzoltóságot;

– bűncselekmény esetén feljelentést tenni a rendőrségen, és abban betö-

réses lopás, rablás esetén az eltulajdonított, illetve károsodott vagyon-

tárgyakat tételesen és azonosíthatóan megjelölni.

Amennyiben az ingatlan nem állandóan lakott, akkor a szerződő (biztosí-

tott) köteles az ingatlanban

– a víz-, a fűtés- és hűtésvezetéket vízteleníteni;

– a víz-, a fűtés- és hűtésvezeték főelzáró szelepét elzárni vagy

– temperáló fűtésről gondoskodni

az elfagyás megelőzése érdekében.

A jelen pontban felsoroltakon túl a szerződő fél és a biztosított az adott

helyzetben általában elvárható magatartás követelménye szerint köteles a

kárt enyhíteni.

11.A.4. Kárbejelentési kötelezettség
– A biztosítási eseményt a tudomást szerzéstől számított 2, temetkezés-

biztosítás, balesetbiztosítás és munkanélküliség vagy hosszantartó be-

tegállomány esetén díjvisszatérítés szolgáltatásnál pedig 8 munkanapon

belül írásban, e-mailen, elektronikusan a biztosító honlapján, telefonon

vagy személyesen be kell jelenteni a biztosítónak, és lehetővé kell tenni

a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését.

− Felelősségbiztosítás esetén a biztosított 30 napon belül köteles a bizto-

sítónak írásban bejelenteni, ha vele szemben a szerződésben meghatá-

rozott tevékenységével kapcsolatban kárigényt közölnek, vagy ha olyan

körülményről szerez tudomást, amely ilyen kárigényre adhat alapot.

− A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a szerződő fél, illetve a bizto-

sított a biztosítási esemény bekövetkezését az első bekezdésben meg-

határozott határidőben a biztosítónak nem jelenti be, a szükséges felvi-

lágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzé-

sét nem teszi lehetővé, és emiatt a biztosító kötelezettsége szempont-

jából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.

– A szerződő (biztosított) a kárrendezés megkezdéséig, de legfeljebb a

kár bejelentésétől számított 5. munkanapig a biztosított vagyontárgy ál-

lapotán csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez

szükséges. Nem áll be a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, ha a

megengedettnél nagyobb mértékű változtatás következtében a biztosí-

tó szolgáltatási kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges

körülmények kideríthetetlenné váltak.

– Amennyiben a biztosító a bejelentés kézhezvételétől számított 5 mun-

kanapon belül nem kezdte meg a kárrendezést, a biztosított intézked-

het a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illet-

ve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket azonban további 30

napig köteles változatlan állapotban megőrizni.

– A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kár összegszerűségének

bizonyítása a szerződőt (biztosítottat) terheli.

11.A.5. Kárbejelentéshez szükséges dokumentumok
A biztosító a fizetési kötelezettségének teljesítéséhez az eset körülményei-

re, a bizonyítási teherre és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére

is figyelemmel – a különös biztosítási feltételekben felsorolt iratokon túl –

az alábbi iratok bemutatását kérheti:

– írásbeli kárbejelentést a kár okának, mértékének, időpontjának feltün-

tetésével;

– a bekövetkezett károsodás okát, mértékét igazoló dokumentumokat;

– összegszerűen meghatározott, adatokkal alátámasztott írásbeli szolgál-

tatási igényt;

– a vagyontárgy értékét, a biztosítási összeg nagyságát igazoló doku-

mentumokat (tételes, illetve részletezett számlát, szerződést, vállalkozás

esetén a kár előtti éves leltárt és a kár utáni leltárt is);

– energiaszolgáltató által hivatalosan kiállított igazolást és számlákat;

– tűz- és robbanáskár esetén a tűzvédelmi katasztrófavédelmi hatóság

igazolását, a tűzvizsgálatról készült jegyzőkönyvet (ha készült);

– a szolgáltatást nyújtó külső cég igazolását (szolgáltatáskimaradás kár

esetén);

– a bekövetkezett vagyoni hátrány mértékét – a költségeket is beleértve –

igazoló okiratokat, illetve okiratnak nem minősülő dokumentumokat;

– villámcsapás indukciós hatása miatti kár esetén a szerviz igazolását/

szakvéleményét, hogy a kárt a villámcsapás másodlagos hatásából ere-

dő elektromos túlfeszültség okozta, valamint a javításról kiállított téte-

les, részletezett számlát;

– a biztosított arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott biztosítási ese-

mény kapcsán mással (biztosítóval vagy károkozóval) szemben, illetve

másik biztosítási szerződése alapján érvényesített-e igényt;

– hatóság részére történő bejelentéseket;

– hatósági bizonyítványt, igazolást, szemlejegyzőkönyvet, határozatot;

– vádiratot, büntetőeljárás során hozott nyomozó hatósági, jogerős bíró-

sági határozatot;

– ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapot;

– tételes költségvetést, illetve tételes árajánlatot;

– különböző beszerzési, szolgáltatási számlákat;

– felelősségi kárigényt igazoló dokumentumokat;

– felelősségi károkozást elismerő nyilatkozatot;

– bérleti szerződést, kölcsön szerződést, felelős őrzésre vonatkozó doku-

mentumokat (bérlet, lízing, kipróbálás, tesztelés, javítás) a vagyontárgy

tulajdonosának megnevezésével;

– garanciára, jótállásra vonatkozó dokumentumokat;

– jogerős hagyatékátadó végzést;

– alapító okiratot, közgyűlési határozatot;

– lakásszövetkezeti alapszabályzatot, lakásszövetkezet határozatát;

– műszaki terveket, műszaki leírásokat, szakvéleményeket, igazságügyi

szakértői véleményt;

– szakhatóságok jegyzőkönyveit;

– meghatalmazást a biztosítónál történő ügyintézésre, amennyiben a

meghatalmazás kiterjed a szolgáltatási összeg felvételére is, arról kifeje-

zetten rendelkezni kell a meghatalmazásban;

– áfa fizetési kötelezettséggel, illetve áfa mentességgel kapcsolatos do-

kumentumot, beleértve az adószám/adóazonosító jel közlését is;

– különböző vizsgálatok jegyzőkönyveit;

– munkaszerződést, továbbá a munkaviszony megszüntetésének doku-

mentumait;

– keresőképtelenséget igazoló dokumentumokat;

– munkanélkülivé válást, munkanélküli állapotot igazoló hivatalos doku-

mentumokat;

– társasházi közös költség vagy lakásszövetkezeti közös költség mértékét

igazoló hivatalos dokumentumokat;

– állatorvosi igazolást, házi állatok hivatalos oltási igazolásait;

– a biztosítás vállalásához, a biztosító szolgáltatási teljesítéséhez szüksé-

ges fotókat.

A fentiekben megnevezettek közül csak azon iratok, dokumentumok be-

nyújtását kérheti a biztosító, amelyek a jogalap elbírálásához és a feltéte-

lekben vállalt biztosítási szolgáltatás mértékének megállapításához szüksé-

gesek.

A biztosítottnak, illetve a károsultnak a bizonyítás általános szabályai sze-

rint – annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse – a károk és költ-

ségek igazolására joga van a fent felsoroltakon kívül más dokumentu-

mokat, okiratokat is benyújtania a biztosítóhoz.

11.A.6. Díjfizetési kötelezettség
A biztosítási díjra, díjfizetésre vonatkozó szabályokat jelen általános bizto-

sítási feltétel 7. pontja tartalmazza.

11.B. Biztosító kötelezettségei
a. Tájékoztatási kötelezettség

A biztosító köteles a szerződőt tájékoztatni

– a szerződés adatairól;

– a biztosított kérésére a bejelentett károk rendezéséről, a szolgálta-

tások összegének kifizetéséről, a kárkifizetésekről, illetve ezek akadá-

lyáról.

Elektronikus ügyintézést választó ügyfeleknél külön ké-
résre, a biztosító a szerződési feltételeket díjmentesen,
nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja.
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b. Szolgáltatási kötelezettség
A biztosító az adott biztosítási szerződés feltételeiben részletesen meg-

határozott szolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget.

A biztosító a szerződésben vállalt szolgáltatási kötelezettségét a teljesí-

tés időpontjában Magyarországon hivatalos magyar fizetőeszközben,

banki átutalással teljesíti, amely a kárbejelentés biztosítóhoz történő be-

érkezésének időpontjától (év, hó, nap) számított 15 napon belül esedé-

kes. Ha a biztosított igazoló okiratot tartozik bemutatni, vagy nyilatko-

zattételi kötelezettség terheli (pl. számlaszám megadása), a határidőt

attól a naptól kell számítani, amikor az utolsó irat, nyilatkozat a biztosí-

tóhoz beérkezett. A szerződő (biztosított) kérheti, hogy a biz-
tosítási szolgáltatást postai átutalással teljesítse a biztosí-
tó, azonban ebben az esetben a biztosító a kifizetésből a
postai utalás költségét levonhatja. Postai utalás esetén a 15

napos teljesítési határidőbe a biztosító által teljesített postai befizetés és

a posta általi kifizetés közötti időtartam nem számít be.

A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüg-

gésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a

bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, ál-

talános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, il-

letve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének

megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kö-

telezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen fel-

tüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak össze-

ge kiszámítható.

Amennyiben a biztosított vagyontárgy megkerül, a biztosított arra igényt

tarthat; ebben az esetben a biztosító által teljesített szolgáltatást köteles

visszatéríteni. A biztosított a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül

köteles a biztosítót a megkerült vagyontárgyakról értesíteni.

Amennyiben ugyanazt az érdeket több biztosító egymástól függetlenül

biztosítja, a biztosított jogosult igényét ezek közül egyhez vagy többhöz

benyújtani. A biztosító, amelyhez a kárigényt benyújtották, az általa ki-

állított fedezetet igazoló dokumentumban írt feltételek szerint és az

abban megállapított biztosítási összeg erejéig köteles fizetést teljesíteni,

fenntartva azt a jogát, hogy a többi biztosítóval szemben arányos meg-

térítési igényt érvényesíthet. A biztosítók a megtérítési igény alapján a

kifizetett kárt egymás között azokkal a feltételekkel és biztosítási össze-

gekkel arányosan viselik, amelyeknek megfelelően az egyes biztosítók a

biztosított irányában külön-külön felelnének.

12. Mentesülés

A biztosító mentesül a biztosítási szerződés feltételeiben
meghatározott szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben bi-
zonyítja, hogy ezen feltételekben meghatározott mentesü-
lésre vonatkozó rendelkezések valamelyike szerinti tényállás
a kárigény keletkezésével okozati összefüggésben van.
A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bi-
zonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartással
a. a szerződő, a biztosított vagy a kedvezményezett;
b. a szerződővel vagy a biztosítottal közös háztartásban élő

hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk, alkalma-
zottjuk vagy megbízottjuk; vagy

c. a biztosított jogi személynek vezető beosztású tisztségvi-
selője vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosí-
tott tagja, munkavállalója vagy megbízottja okozta.

A fenti rendelkezést a kármegelőzési és a kárenyhítési köte-
lezettség megszegésére is alkalmazni kell.

13. Általános kizárások

A biztosító az alábbi pontokban felsorolt események bekö-
vetkezésekor, akkor sem téríti meg a károkat, ha a megneve-
zett események miatt, azok következményeként olyan bizto-
sítási esemény valamelyike okoz károsodást, amelyre a biz-
tosítási szerződés kiterjed:

– harci cselekmények és háborús események bármelyik faj-
tája, továbbá harci eszközök által okozott sérülés vagy
rombolás, valamint katonai vagy polgári hatóságok ren-
delkezései;

– felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk (akár beje-
lentett, akár bejelentés nélküli), munkahelyi rendzavarás
vagy elbocsátott munkások rendzavarása, politikai szerve-
zetek megmozdulásai;

– egyes egyének vagy csoportok által elkövetett terrorakci-
ók, függetlenül attól, hogy az politikai, vallási, gazdasági
vagy egyéb indíttatású szélsőséges erőszak alkalmazását
jelenti a magán- vagy a köztulajdon ellen;

– lassú, folyamatos állagromlással okozott károk, amelyek
zaj, rázkódás, szag, füst, kormozódás, korrózió, gőz vagy
egyéb hasonló hatások következtében állottak be;

– hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakcióból vagy
sugárzásból, továbbá ionizáló és lézer sugárzásból eredő
károk;

– a biztosított jogszabályban írt felelősségénél szigorúbb,
szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helyt-
állási kötelezettségen alapuló károk.

A biztosító nem köteles fedezetet vállalni, vagy jelen szerző-
dési feltételek szerint szolgáltatást nyújtani, illetve a biztosí-
tó köteles a jelen biztosítási szerződés alapján a kártérítést
elutasítani, ha az ilyen szolgáltatás nyújtására vagy kártérí-
tés kifizetésére az Egyesült Nemzetek Szervezete határozata
alapján szankció, tiltó rendelkezés vagy korlátozás és/vagy az
Európai Unió, Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok
által bevezetett gazdasági vagy kereskedelmi szankció vo-
natkozik.
A kiegészítő biztosítások különös biztosítási feltételei továb-
bi kizárásokat is meghatározhatnak.

14. Egyéb rendelkezések

14.A. Megtérítési igény
A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési igény illeti meg

a károkozóval szemben, kivéve, ha a károkozó a biztosítottal közös háztar-

tásban élő hozzátartozó. A megszűnt követelés biztosítékai fennmaradnak,

és e követelést biztosítják.

Amennyiben a biztosító nem térítette meg a teljes kárt és a biztosító a kár-

okozóval szemben keresetet indít, köteles erről a biztosítottat tájékoztatni,

és a biztosított kérésére köteles a biztosított igényét is érvényesíteni. A biz-

tosított igényének érvényesítését a biztosító a költségek előlegezésétől te-

heti függővé. A megtérült összegből elsőként a biztosított követelését kell

kielégíteni.

14.B. Elévülés
Jelen biztosítási szerződésből eredő összes igény 2 év alatt évül el.

A főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések (pl. kamat) is

elévülnek.

14.C. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól
Tájékoztatjuk, hogy jelen feltétel a legutóbbi lakásbiztosítási
terméktől, a GB524 jelű Groupama Lakásbiztosítástól, az
alábbiakban tér el lényegesen:
– megszűntek a biztosítási csomagok;
– hűségkedvezménnyel létjött szerződések esetén a kocká-

zatviselés kezdetétől számított 3 biztosítási év eltelte
előtt nem szüntethető meg a szerződés;

– változott a díjkedvezmények mértéke, köre és igénybevé-
telük, valamint pótdíj került bevezetésre csekkes díjfizetés
esetén;

– változott az értékkövetésre vonatkozó szabály, mivel az
alapbiztosítás és minden kiegészítő biztosítás értékkö-
vető;

– önrészesedés nem választható;
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– tárolóban elhelyezett és az idegen tulajdonú általános
háztartási ingóságok térítését a biztosító limitig vállalja;

– készpénzzel együtt az értékpapírok és betétkötvények is
biztosított vagyontárgyak;

– értékőrző ingóságnak minősülnek magas értéket képvi-
selő műszaki cikkek is;

– az alapbiztosításban robbanás, földcsuszamlás, kő- és föld-
omlás, ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása,
füst- és koromszennyezés, idegen jármű ütközés, jégverés,
vízkár, vihar, felhőszakadás, épülettartozékok lopása biz-
tosítási eseménynél a kizárások köre bővült;

– árvíz biztosítási eseménynél a várakozási idő 15 napra
csökkent;

– földrengés biztosítási eseménynél a várakozási idő meg-
szűnt;

– jégverés biztosítási eseménynél a biztosító egyszeri limit
alkalmazásával téríti meg az épületek 15 évnél régebben
készült vagy 15 évnél régebben felújított külső festésé-
ben, vakolatában, burkolatában keletkezett károkat;

– jégverés biztosítási esemény kiegészült az ónos eső által
okozott károkkal;

– vízkár biztosítási eseménynél a dugulás elhárításának
költségei limitáltan térülnek;

– felhőszakadás biztosítási esemény meghatározása válto-
zott;

– új biztosítási esemény az alapbiztosításban a beázás;
– betöréses lopás biztosítási eseménynél a zárt telekről tör-

tént rongálás, lopás is téríthető;
– rablás biztosítási eseménynél a lerészegítés kizárásra ke-

rült;
– okmányok elvesztése, ellopása biztosítási eseményeknél a

kizárások köre bővült és megszűnt az ellopott, elveszett
kulcs pótlási költségének térítése;

– családi balesetbiztosításnál az égési sérülés is biztosítási

esemény, de a csonttörés, a baleseti eredetű ruhakár, a
baleseti betegállomány kikerül az alapbiztosításból;

– díjvisszatérítés munkanélküliség esetén a várakozási idő 6
hónapra növekszik;

– baleseti csonttörés, baleseti eredetű ruhakár, gyorsszerviz-
szolgáltatás, magánemberi felelősség, háztartási gép,
szolgáltatáskimaradás, baleseti eredetű ruhakár, hobbi
sportolói felelősség, ebtartói felelősség, házikedvencek
balesete vagy betegsége külön kiegészítő biztosításként
köthető;

– alapbiztosításban a nyílászárók üvegtörése fedezetre éves
limit került bevezetésre;

– üvegbiztosítás biztosítási eseménynél bővült a biztosított
vagyontárgyak köre, de külön kiegészítő biztosítás az ak-
várium- és terráriumtörés fedezet;

– síremlék, kripta kiegészítő biztosításból kivált a síremlék,
kripta rongálása;

– síremlék, kripta biztosításnál a kizárások köre bővült;
– temetkezés kiegészítő biztosításban a biztosított személy

életkorának felső határa 75 évre növekedett azzal, hogy a
szolgáltatás 65 év felett a biztosítási összeg 50%-a;

– temetés kiegészítő biztosításnál a biztosító szolgáltatása
változott;

– épület felújítása kiegészítő biztosításnál a biztosítási ese-
mény meghatározása kiegészült, és a kizárások köre bő-
vült.

14.D. A biztosító legfontosabb adatai
Név: Groupama Biztosító Zrt.

Székhely: Magyarország 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság (alapítva 1987)

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071

Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegyzésre.
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1. Biztosított

A szerződő által a szerződésben (kötvényben) pontos címmel (helyrajzi

számmal) megjelölt ingatlan

a. tulajdonosa és tulajdonostársa(i);

b. bérlője és bérlőtársa(i);

c. haszonélvezője;

d. valamint az a-c. pontban megjelölt biztosítottal a kockázatviselés helyén

állandó jelleggel közös háztartásban élő hozzátartozó.

Közös háztartásban élők: a létfenntartás költségeit – legalább részben –

közösen viselő, együtt élő személyek.

2. Területi hatály

Jelen feltételek szempontjából a kockázatviselés helye a szerződésben (köt-

vényben) pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt

– családi ház (vagy egyéb épület), házbérlemény és az ingatlan-nyilván-

tartás szerint hozzá tartozó földrészlet és a házhoz tartozó földrészleten

álló melléképület;

– az előző pontban meghatározott épületektől eltérő és a szerződésben

(kötvényben) rögzített címen található melléképület;

– saját tulajdonú lakás, lakásbérlemény;

– lakással egy fedélszék alatt található, a biztosított kizárólagos használa-

tában levő tároló és egyéb helyiség.

Amennyiben a biztosított lakást, illetve lakóépületet a hatóság ideiglenesen

lakhatatlanná minősíti, a kiköltözéstől a lakhatóvá válásig a biztosító az ide-

iglenes lakást, lakóépületet is kockázatviselési helynek tekinti a biztosított

ingóságok tekintetében.

A biztosító kockázatviselése a biztosított általános háztartási
ingóságokra Magyarország területén belül, de a kockázatvi-
selés helyén kívül is kiterjed. A biztosító ekkor a károkat a
szerződésben meghatározott káreseményenkénti és biztosí-
tási időszakonkénti összeghatárig, de maximum a biztosított
általános háztartási ingóság biztosítási összegéig téríti meg,
amely a szerződés létrejöttekor 1 000 000 forint.

3. Biztosítható vagyontárgyak köre

A biztosított tulajdonát képező vagy az általa bérelt, illetve felelős megőr-

zésre átvett általános háztartási ingóságok és a szerződésen (kötvényen)

feltüntetett kockázatviselés helyén lévő jelen pontban meghatározott va-

gyoncsoportok közül azok, amelyek a biztosítási szerződésben (kötvény-

ben) feltüntetésre kerültek.

3.A. Biztosítható vagyontárgyak körében alkalmazott foga-
lom meghatározások
3.A.1. Antik tárgyak és különleges, nagy értékkel bíró régisé-
gek
Az olyan ingóság tartozik ebbe a vagyoncsoportba, melyeknek kora, ritka-

ság jellege, állapota miatt kiemelt értéke van, nem tömegcikk és nem a mai

művészettörténeti korszak vagy stílus jegyeit viseli magán. Bútorok eseté-

ben az 1900 előtt készült 100 000 Ft értéket meghaladók sorolandók ide.

Továbbá azok a tárgyak, melyeket a műtárgyszakértő szakvéleményben

antik tárgyként minősített.

3.A.2. Állandóan lakott
Állandóan lakottnak minősül az a nem építés alatt álló lakás, amelyben egy

biztosítási éven belül 270 napnál többször tartózkodnak életvitelszerűen.

Amennyiben a nem állandóan lakott épületet időszakosan rövidebb időtar-

tamú tartózkodásra (pl. nyaralás céljára) használják, és a káresemény idő-

pontjában a biztosított bizonyítottan az ingatlanban tartózkodott, akkor

ebben az időpontban a lakást állandóan lakottnak tekintjük.

3.A.3. Életvitelszerű
A biztosítottnak az adott ingatlan az otthona, és nincs máshol olyan lakása,

amelyet az adott időszakban ténylegesen, rendeltetésszerűen használ (füg-

getlenül attól, hogy ez a lakhelye vagy a tartózkodási helye).

3.A.4. Épület
Olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épület-

szerkezetekkel elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy az idősza-

kos tartózkodás, illetőleg a használat feltételeit biztosítja. Építés alatt álló

főépület akkor tekinthető épületnek, ha az az építés befejezésekor biztosít-

ja a fenti feltételeket.

Idetartoznak még azok a kockázatviselési helyen vagy a biztosított lakást

magába foglaló épületen szakszerűen rögzített, illetve telepített, az épület

vagy építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működésé-

hez, működtetéséhez szükséges műszaki és technológiai berendezések,

épülethez rögzített gépészeti és egyéb felszerelési tárgyak is, melyek az

épület rendeltetésszerű használatához szükségesek. Idetartoznak külö-

nösen:

– térelválasztók, zászlótartók, hirdetést hordozó szerkezetek;

– előtetők;

– padló- és falcsatornák (szerelőjáratok);

– rögzített padló-, fal-, födém- és szegélyburkolatok; festés, mázolás, ta-

pétázás, burkolatok;

– álmennyezetek, galériák;

– redőny, reluxa, spaletta, árnyékoló szerkezetek az elektromos mozgató-

szerkezeteikkel együtt;

– elektronikus vezérlésű és/vagy működtetésű nyílászárók a vezérlő/mű-

ködtető berendezéseikkel együtt;

– villámhárító-rendszerek és tartozékaik/berendezéseik;

– védelmi berendezések, eszközök, felszerelések (pl. riasztó egységek, ka-

merák, rácsok, falba vagy födémbe épített értéktárolók) ezekhez csatla-

kozó vezetékek lépcsők, létrák, hágcsók (külső használatúak is);

– beépített szekrények – rendeltetésüktől és a beépítés idejétől függetle-

nül –, amelyeket kifejezetten az adott helyre, méretre, adott feladat el-

látására építettek be, és amelyek károsodás nélkül az eredeti helyükről

nem mozdíthatók el, illetve eltávolítva elvesztik funkciójukat (pl. az ilyen

kialakítású kamraszekrény, beépített szekrény, beépített konyhabútor,

gardróbszekrény stb.);

– az épületbe szerkezetileg beépített ajtó- és ablakszerkezetek, üvegezé-

sek;

– az épület elektromos ellátására szolgáló vezetékezés/villanyszerelés a

hozzá tartozó mérőműszerekkel és a beépített fogyasztó-berendezé-

sekkel együtt (pl. világítóberendezések; gépészetileg kémény- vagy szel-

lőzőrendszerbe bekötött szagelszívó, szellőző-, légtechnikai és klímabe-

rendezések, beépített porszívó és tartozékai, bojler, vízmelegítő és sza-

una, központi szünetmentes tápegység);

– az épület gázellátására szolgáló vezetékezés/szerelés a hozzá tartozó

mérőműszerekkel, nyomáscsökkentőkkel és beépített fogyasztóberen-

dezésekkel együtt (pl. kazánok, bojlerek, vízmelegítők és konvektorok);

– az épület hideg-, meleg-, szenny- és csapadékvízellátását/elvezetését,

fűtését, valamint tűzoltást szolgáló vezetékrendszerek a hozzájuk tarto-

zó mérő- és szabályozóberendezésekkel, szerelvényekkel, szivattyúkkal;

szűrő- és aprítóberendezésekkel és tartozékokkal; egészségügyi beren-

dezésekkel, WC-, fürdő-, zuhany- és mosdóberendezésekkel;

– felvonók, gépi működtetésű szintkülönbség áthidalók;
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A különös biztosítási feltételekben nem szabályozottakra az általános biz-

tosítási feltételek vonatkoznak, míg a különös biztosítási feltételeknek az

általános biztosítási feltételtől eltérő rendelkezése esetén a különös biztosí-

tási feltételek rendelkezése az irányadó.

III. KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK



– kaputelefonok, csengők;

– szemétledobó berendezések.

Nem tartoznak ebbe a körbe:
– azok a fogyasztásmérő berendezések, amelyek a közszol-

gáltatást (víz, gáz, áram) biztosító cég tulajdonában van-
nak, valamint a gerincvezetéktől a mérőóráig kiépített há-
lózati elemek (pl. csövek, vezetékek, tartók);

– az energiamegtakarítást eredményező berendezések, fel-
szerelések, mivel ezek külön vagyoncsoportban biztosítha-
tók.

A biztosítás minden olyan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett vagy

építés alatt álló főépületre köthető, amely a biztosítás szempontjából nem

minősül nem megfelelő állapotúnak. A nem megfelelő állapotú főépületre

a biztosító nem vállal kockázatot.

Nem megfelelő állapotú az épület, ha:
– az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, és jól látha-

tóan nem karbantartott;
– állékonysági, tűzvédelmi, egészségvédelmi szempontból

elégtelen állapotú épületrészeket, szerkezeteket, berende-
zéseket tartalmaz;

– az épület műszaki állapota és berendezései veszélyeztetik
az épület használóit;

– a teherhordó szerkezeteken olyan elváltozás található (re-
pedés, szerkezeti hiány), amely az épület állékonyságára
kihatással van;

– a falazat struktúrájának megbomlása megkezdődött,
dőlés, süllyedés észlelhető;

– a falazat vízszigetelése hiányzik, vagy már nem tölti be a
funkcióját, emiatt felázás tapasztalható;

– a lakott épületrészek külső falazata, nyílászárói és tetőfe-
dése nem alkotnak zárt egységet;

– a tető rossz általános állapotú, a tető valamely fő alkotó-
részének (váz, cseréplécek, tetőfedés) anyaga élettartamá-
nak végéhez ért, a tető struktúrája megbomlott;

– az épületre vagy egyes részeire, berendezéseire bármilyen
hatóság olyan határozatot hozott, amely a működését,
használatát korlátozza vagy megtiltja.

3.A.5. Gépjármű tartozék
– téli/nyári csere gumigarnitúra, valamint a hozzátartozó felni garnitúra;

– járműnek közúti forgalomban való részvételéhez kötelezően előírt tar-

tozékai;

– biztonsági gyermekülés;

– hólánc;

– felszerelhető, levehető vonóhorgok;

– bukósisak;

– tetőcsomag-, síléc- és snowboard-tartó és gépjárműre szerelhető kerék-

pártartó;

– tűzoltó készülék;

– külső indítókábel és hozzá kapcsolódó tartozékok (bikakábel);

– láthatósági mellény;

– izzókészlet;

– alapvető szerszámkészlet;

– vontatókábel.

3.A.6. Gyűjtemény
A biztosított által meghatározott szempontok alapján gyűjtött és tárolt tár-

gyak összessége. Ezek lehetnek egyediségüknél, ritkaságuknál, funkcionális

összetartozásuk és kialakított szempontok alapján gyűjtött és rendezett tár-

gyak összessége (pl. bélyeg, numizmatika, modell, makett, ital, hangszer).

3.A.7. Háziállat
Hasznáért vagy más értékelt tulajdonságáért a ház körül tartott és alább fel-

sorolt állatok: baromfi (liba, tyúk, kacsa, pulyka és gyöngytyúk), juh, kecske,

sertés, szarvasmarha, kutya, macska. Mennyisége nem haladja meg a helyi

rendeletekben szabályozott, illetve a család ellátását szolgáló mértéket.

3.A.8. Helyiség
A térnek minden oldalról épületszerkezetekkel határolt része.

3.A.9. Hobbiállat
Minden olyan kedvtelésből tartott állat, amely nem minősül mezőgazdasá-

gi haszonállatnak, védett vagy veszélyes állatnak. (Veszélyes állatok felso-

rolását a veszélyes állatok tartására vonatkozó hatályos FM rendelet tartal-

mazza, a védett állatokét pedig a védett állatfajok védelmére, tartására vo-

natkozó kormányrendelet.)

3.A.10. Képzőművészeti és iparművészeti tárgyak
Azok a műalkotások, amelyek előállítója által kitalált módon, művészi kife-

jezőeszközök útján üzenetet közvetítenek a befogadó számára, amelyek

nem gyári sokszorosítással készülnek, a példányszámuk korlátozott.

3.A.11. Motorkerékpár
Külön jogszabályban az alábbi járműkategóriába sorolt járművek:

– L3e (kétkerekű oldalkocsi nélküli jármű);

– L4e ( 45 km/óra sebességnél nagyobb sebességű, 50 cm3-nél nagyobb

hengerűrtartalmú belsőégésű motorral ellátott oldalkocsis jármű);

– L5e (háromkerekű jármű – tricikli –, azaz három szimmetrikus elrende-

zésű kerékkel rendelkező jármű, amely 50 cm3-nél nagyobb hengerűr-

tartalmú belsőégésű motorral van ellátva, és/vagy a tervezési sebessége

nagyobb, mint 45 km/óra).

3.A.12. Nemesfémtárgy
– aranytárgynak az aranyból vagy arany és más fémek ötvözetéből;

– ezüsttárgynak az ezüstből vagy ezüst és más fémek ötvözetéből;

– platinatárgynak a platinából vagy platina és más fémek ötvözetéből

készült tárgyak minősülnek, feltéve, hogy a tárgy nemesfém tartalma a

10%-ot eléri.
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Biztosított
vagyoncsoport

Biztosított vagyontárgy
Nem biztosított vagyontárgyak, kizárások,

szolgáltatáskorlátozások

3.B.1. Főépület
(épület)

– az elkészült/az építés alatt álló családi ház vagy egyéb épület (nyaraló,
hétvégi ház, présház, tanya, hegyi hajlék stb.), amely nem melléképület

– saját tulajdonú (társasházi, szövetkezeti) lakás
– bérlakás (ideértve a lakásszövetkezet tagjának állandó lakáshaszná-

latát is)
– társasházi közös tulajdont képező és közös használatú épületrészek a

jelen szerződésben biztosított lakás tulajdoni hányadának mértékéig
– lakásszövetkezeti tulajdont képező és közös használatú épületrészek,

a biztosítónál biztosított szövetkezeti lakások és a lakásszövetkezeti
tulajdonban lévő lakóépület összes lakásának arányában

Nem megfelelő állapotú épület (3.A.4. pont alap-
ján):
– földbe vájt, kikövezetlen falú épület;
– fóliasátor;
– üvegház;
– építés, átépítés, felújítás alatt álló épületek

esetén a be nem épített építőanyagok, szerel-
vények, tartozékok.

3.B.2. Általános
háztartási
ingóságok

A biztosítottak tulajdonát képező, továbbá az általuk bérelt, kölcsönvett
vagy megőrzésre átvett azon ingóságok, amelyek a főépületben, tároló-
ban, illetve a főépület kockázatviselési helyén találhatók, azaz:
– azok a be nem épített, egy háztartásban szokásos mennyiségű va-

gyontárgyak, amelyek egy átlagos háztartás viteléhez szükségesek, a
háztartásban történő felhasználás céljából készültek (háztartásban
elégséges teljesítményű gépek) a biztosítottak személyes használatá-
ra, fogyasztására szolgálnak;

– a beépített konyhabútorba beszerelt gépek és berendezések;
– az általános háztartási ingóságok vagyoncsoportra meghatározott

biztosítási összegen belül, összesen a biztosítási összeg öt százaléka
mértékéig:
– a biztosított saját háztartási szükségleteinek kielégítése vagy kedv-

telésből a lakásban és a biztosított épület telkén tartott házi- és
hobbiállatok, valamint a telek kertjében lábon álló növényi kultú-
rák, a kerti berendezés és felszerelés tárgyai;

– a biztosítottnak az otthoni, lakásban folytatott kereső tevékeny-
séggel kapcsolatos vagyontárgyai;

– az egy háztartásban általánosan elfogadott gépjárművek (személy-
gépkocsi, motorkerékpár), lakókocsi, utánfutó napi üzemeltetésé-
hez használt alkatrészei és tartozékai a fődarabok kivételével.

– azok a házi- és hobbiállatok, amelyek tartása
engedélyhez kötött

– a légi-, vízi- es motoros járművek, lakókocsik,
utánfutók

– okmányok, kéziratok, tervek és dokumentá-
ciók, adathordozókon tárolt információk, szoft-
verek

– készpénz, valuta, bank- és hitelkártya, takarék-
betétkönyv, takaréklevél, értékpapír, valamint
a pénzhelyettesítő eszközök és értékcikkek

A tárolóban elhelyezett általános háztartási in-
góságok vagyoncsoportban felsorolt vagyontár-
gyakra legfeljebb 50 000 forint értékig vállal fede-
zetet a biztosító, az alapbiztosítás biztosítási ese-
ményeire.

Az idegen tulajdonú vagyontárgyakra (például
vendégek vagyontárgyai, vagy a biztosított mun-
káltatójától munkavégzés céljából átvett vagyon-
tárgy, esetleg letétbe helyezett tárgy) legfeljebb
50 000 forint értékig vállal fedezetet a biztosító, a
feltételekben meghatározott biztosítási esemény
bekövetkezése esetén.

3.B.3. Készpénz – készpénz
– Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valuta
– értékpapírok és betétkönyvek

100 000 Ft értékhatár felett a készpénzt, valutát,
betétkönyvet, értékpapírt értéktárolóban (páncél-
szekrény, fali széf, bútorszéf) kell tartani.
Betöréses lopás, rablás esetén (amennyiben eze-
ket a kockázatokat a szerződés tartalmazza) a
100 000 Ft értékhatár feletti károkat az érték-
tároló MABISZ minősítése szerinti értékig téríti a
biztosítási összegen belül a biztosító.

3.B.4. Mellék-
épület (épület)

Kiegészítő funkció(ka)t ellátó – nem életvitelszerű tartózkodást biztosító –
a főépülettel azonos vagy ettől eltérő (de külön feltüntetett) kockázat-
viselési helyen önállóan létesített épület. Melléképület a főépületek hasz-
nálatát egészíti ki. Melléképületek különösen (ha más biztosítható va-
gyontárgy csoportba nem sorolható be): garázs, nyárikonyha, fáskamra,
raktár, szerszámtároló, barkácsműhely, állattartó épület, sport- és fitnesz
épület stb.

– földbe vájt, kikövezetlen falú épület
– fóliasátor
– üvegház
– önálló télikert

3.B.5. Mellék-
épületben tárolt
ingóságok

A biztosítottak tulajdonát képező azon ingóságok, amelyek a biztosítás-
ra került és megnevezett melléképületben találhatók, azaz:
– azok a be nem épített a háztartásban szokásos mennyiségű vagyon-

tárgyak, amelyek egy átlagos háztartás viteléhez szükségesek, a ház-
tartásban történő felhasználás céljából készültek (háztartásban elég-
séges teljesítményű gépek) a biztosítottak személyes használatára,
fogyasztására szolgálnak;

– a melléképületben tárolt ingóságok vagyoncsoportra meghatározott
biztosítási összegen belül, összesen a biztosítási összeg öt százaléka
mértékéig:
– a biztosított saját háztartási szükségleteinek kielégítésére vagy

kedvtelésből a lakásban és a biztosított épület telkén tartott házi-
és hobbiállatok, valamint a telek kertjében lábon álló növényi kul-
túrák, a kerti berendezés és felszerelés tárgyai;

– a biztosítottnak az otthoni, lakásban folytatott kereső tevékeny-
séggel kapcsolatos vagyontárgyai;

– az egy háztartásban általánosan elfogadott gépjárművek (személy-
gépkocsi, motorkerékpár), lakókocsi, utánfutó tartozékai.

– azok a házi- és hobbiállatok, amelyek tartása
engedélyhez kötött

– a légi-, vízi- és motoros járművek, lakókocsik,
utánfutók

– okmányok, kéziratok, tervek és dokumentáci-
ók, adathordozókon tárolt információk, szoft-
verek;

– készpénz, valuta, bank- és hitelkártya, takarék-
betétkönyv, takaréklevél, értékpapír, valamint
a pénzhelyettesítő eszközök és értékcikkek

– bérelt, kölcsönvett vagy megőrzésre átvett in-
góságok
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Biztosított
vagyoncsoport

Biztosított vagyontárgy
Nem biztosított vagyontárgyak, kizárások,

szolgáltatáskorlátozások

3.B.6. Tároló
(épület)

Többlakásos lakóépületben található saját tulajdonú vagy a biztosított ki-
zárólagos használatában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség. Ilyen pl.
a pince- vagy padláshelyiség, a pincerekesz, a garázs stb.

Többlakásos épületben a közös használatban lévő
tároló helyiség.

3.B.7. Értékőrző
ingóság

A biztosítottak tulajdonát képező alábbi ingóságok:
– 300 000 Ft egyedi értéket meghaladó: valódi szőrme, trófea, híradás-

technikai, szórakoztató elektronikai, optikai készülékek (pl. televízió,
kamera, hifi, számítógép konfiguráció stb.), hangszerek, hobbi eszkö-
zök (pl. sportfelszerelés), óra;

– engedélyhez kötött vadász- és önvédelmi fegyverek (maximum 3 darab);
– jogszabály szerint nemesfémnek minősülő anyagok, a drágakő vagy

igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült használati tár-
gyak;

– képzőművészeti alkotások és iparművészeti tárgyak, gyűjtemények:
– festmény (olaj, pasztell, akvarell, vegyestechnika stb.);
– eredeti és számozott sokszorosított grafika, metszet stb.;
– szobor, plakett, érem (jelzett kis széria);
– zsűrizett művészfotó;
– márkajellel ellátott, kézzel festett porcelán;
– régiségnek számító népművészeti és jelzett kerámia;
– festett, csiszolt és fújt üveg, ólomkristály;
– fém-ötvösmunkák;
– bútor (stil, régiség, egyedi stb.);
– kézi csomózású vagy szövött szőnyeg;
– díszórák;
– könyvritkaság;
– faragott tárgyak;
– egyéb alapanyagú dísztárgy;
– gyűjtemény (bélyeg, numizmatika, modell, makett, ital, hangszer

stb.);
– antik tárgyak és különleges, nagy értékkel bíró régiségek.

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése, ha ga-
rázsban, padláson, pincében, melléképületben,
nem lakás céljára szolgáló helyiségben vagy sza-
badban tartva károsodnak.

A nem állandóan lakott épületben tartott érték-
tárgyak közül az alábbiakra nem viseli a kockáza-
tot a biztosító:
– 300 000 Ft egyedi értéket meghaladó: valódi

szőrme, híradástechnikai, szórakoztató elekt-
ronikai, optikai készülékek (pl. televízió, kame-
ra, hifi, számítógép konfiguráció stb.), hang-
szerek, hobbi eszközök (pl. sportfelszerelés),
óra;

– engedélyhez kötött vadász- és önvédelmi fegy-
verek;

– jogszabály szerint nemesfémnek minősülő
anyagok, a drágakő vagy igazgyöngy, valamint
az ezek felhasználásával készült használati tár-
gyak;

– gyűjtemények (bélyeg, numizmatika, modell,
makett, ital, hangszer stb.).

3.B.8.
Garázsban
tárolt személy-
gépkocsi

A kockázatviselés helyén garázsban, fedett kocsibeállóban tartott, a biz-
tosított főépület és/vagy melléképület természetes személy tulajdonos-
(társ)ainak és a velük a kockázatviselés helyén együtt élő közeli hozzá-
tartozóiknak, a forgalmi engedély szerint, saját tulajdonát képező vagy
általuk üzemeltetett lízingelt személygépjárműve(i), és azok gyárilag vagy
utólag beépített jogszabály által nem tiltott alkatrészei, tartozékai.

– a jármű üzem- és kenőanyagai
– forgalmi engedélyre kötelezett, de a forgalom-

ból kivont gépjárművek, kivéve az ideiglene-
sen kivont és az ajánlattételkor érvényes mű-
szaki érvényességgel rendelkező járműveket

– közlekedésre véglegesen alkalmatlan állapotú,
hulladéknak minősülő gépjárművek

– bérbeadással hasznosított és a hatósági enge-
dély nélkül átalakított gépjárművek

– muzeális jellegű és a veterán járművek
– a jogszabályi tilalom ellenére beszerelt alkatré-

szek, tartozékok

3.B.9.
Garázsban
tárolt
motorkerékpár

A kockázatviselés helyén garázsban, fedett kocsibeállóban tartott, a biz-
tosított főépület és/vagy melléképület természetes személy tulajdonos-
(társ)ainak és a velük a kockázatviselés helyén együtt élő közeli hozzá-
tartozóiknak, a forgalmi engedély szerint, saját tulajdonát képező vagy
általuk üzemeltetett lízingelt motorkerékpárja(i), és azok gyárilag vagy
utólag beépített jogszabály által nem tiltott alkatrészei, tartozékai.

– a jármű üzem- és kenőanyagai
– a bukósisak és motoros ruházat
– forgalmi engedélyre kötelezett, de a forgalom-

ból kivont gépjárművek, kivéve az ideiglene-
sen kivont és az ajánlattételkor érvényes mű-
szaki érvényességgel rendelkező járműveket

– közlekedésre véglegesen alkalmatlan állapotú,
hulladéknak minősülő gépjárművek

– bérbeadással hasznosított és a hatósági enge-
dély nélkül átalakított gépjárművek

– muzeális jellegű és a veterán járművek
– a jogszabályi tilalom ellenére beszerelt alkatré-

szek, tartozékok

3.B.10. Kerti
építmény

Építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként a kockázat-
viselési helyre szállított, rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anya-
gára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan
helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok
alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön
létre, és nem sorolható más vagyoncsoportba. (Ilyen pl. kerítés, támfal,
derítő, ciszterna, járda, kocsi beálló, kút, kerti pavilon, épített kerti tűz-
hely, kemence, épített játszótér, szökőkút, kerti tó, kerti híd, kerti öntö-
zőrendszer, kerti világítás is.)

– fóliasátor
– üvegház
– önálló télikert
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Biztosított
vagyoncsoport

Biztosított vagyontárgy
Nem biztosított vagyontárgyak, kizárások,

szolgáltatáskorlátozások

3.B.11. Medence A főépület kockázatviselés helyén, a főépülettől különállóan található szi-
lárd falazatú, épített kültéri medence és annak gépészeti berendezései
(pl. vízforgató, -tisztító, -szűrő, levegőztető berendezések, szivattyúk),
valamint a kültéri medencék üveg, polikarbonát vagy egyéb épített (nem
ponyva) fedése.

Azok a talajszintre (tehát nem süllyesztve) ele-
mekből összeszerelt, felállított medencék, ame-
lyek falazatát nem erősíti kibetonozás vagy felfa-
lazás, hanem kizárólag az összeszerelt medence
fődarabokból állnak (ilyen pl. a talajra telepített
fémfalú vagy fémvázas medence).

3.B.12. Megújuló
energiát
hasznosító
berendezések

Energiamegtakarítást eredményező berendezések, felszerelések, így pél-
dául:
– az esővíz hasznosítást alkalmazó berendezések;
– napkollektorok, hőszivattyúk, napelemek, geotermikus kutak és be-

rendezéseik, szélerőművek, illetve szélturbinák;
– apríték kazán, pellett kazán, faelgázosítók, biomassza, valamint bio-

gáz tüzelésű hőenergia-termelő berendezések;
– éjszakai melegvíz előállítást végző berendezések, fűtésoptimalizálást

segítő berendezések, rekuperátorok (hővisszanyerő szellőztető készü-
lék).

Tartón elhelyezett szélkerék, propeller formájá-
ban, amelynek az áramtermelő meghajtókerék
tengelyének talajszinttől mért magassága megha-
ladja a 4,5 métert.

3.B.13. Gépek,
felszerelések
berendezések

A biztosított ingatlanban
– biztosított által folytatott, vagy
– korábban folytatott, megszűnt vállalkozás, illetve a biztosított tulaj-

donában álló vállalkozási tevékenységet kiszolgáló (arra alkalmas va-
gyontárgy)

vállalkozási, mezőgazdasági tevékenység gépei, berendezései, felszerelé-
sei, valamint a biztosított ingatlanban eseti jelleggel tárolt, a biztosított
által a kockázatviselési helyen kívül folytatott vállalkozási tevékenység
gépei, berendezései, felszerelései.

– A 3. számú mellékletben „kizárt tevékenység”-
ként megnevezett vállalkozási tevékenységek
vagyontárgyai.

– A jogszabály szerint nemesfémnek minősülő
anyagok, a drágakő vagy igazgyöngy, valamint
az ezek felhasználásával készült használati tár-
gyak, az érmék, bélyegek és ezek gyűjtemé-
nyei.

– Képzőművészeti alkotások, a valódi szőrmék
(az irha kivételével), a kézi csomózású (keleti)
szőnyegek, gyűjtemények.3.B.14. Áruk,

készletek,
termékek

A biztosított által folytatott vállalkozási, mezőgazdasági tevékenységhez
kapcsolódó áruk, készletek, termékek, valamint a javításra átvett vagyon-
tárgyak.

3.C. Biztosítási összeg meghatározása vagyoncsoportonként
3.C.1. Épületek (fő- és melléképület, tároló), kerti építmény,
medence biztosítása esetén
A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított va-
gyontárgy újraépítésének költségeit.
A biztosító javaslatot tehet a szerződőnek fő- és melléképület, valamint tá-

roló esetén arra a legalacsonyabb biztosítási összegre, amelynél – kár ese-

tén – még nem érvényesül az alulbiztosítás jogkövetkezménye, az arányla-

gos kártérítés.

Amennyiben a szerződő a biztosító által javasoltnál kisebb értékkel hatá-

rozza meg a jelen vagyoncsoport biztosítási összegét, ezt a tényt a szerző-

dés záradéka tartalmazza. Amennyiben a biztosítási összeg alacsonyabb,

mint a fő- vagy melléképület, illetve a tároló értéke (káridőponti újraépíté-

sének költsége) – alulbiztosítás –, a biztosító aránylagos kártérítést teljesít,

azaz a kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogy a biztosítási összeg az új-

raépítés költségéhez aránylik.

3.C.2. Általános háztartási ingóság biztosítása esetén
A biztosítási összeg nem haladhatja meg a vagyoncsoporthoz
tartozó összes általános háztartási ingóság új állapotban tör-
ténő beszerzési értékét (árát).
Az általános háztartási ingóságok vagyoncsoport körében a biztosító javas-

latot tehet a szerződőnek arra a legalacsonyabb biztosítási összegre, amely-

nél – kár esetén – még nem érvényesül az alulbiztosítás jogkövetkezménye,

az aránylagos kártérítés.

Amennyiben a szerződő a biztosító által javasoltnál kisebb értékkel hatá-

rozza meg az általános háztartási ingóságok biztosítási összegét, ezt a tényt

a szerződés záradéka tartalmazza. Amennyiben az általános háztartási in-

góságok vagyoncsoport biztosítási összege alacsonyabb az idetartozó

összes vagyontárgy beszerzési értékénél (új állapotban történő beszerzési

értéknél) – alulbiztosítás –, a biztosító aránylagos kártérítést teljesít, azaz a

kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogy a biztosítási összeg az új álla-

potban történő beszerzés költségeihez aránylik.

A biztosító kockázatviselése a biztosított általános háztartási
ingóságokra Magyarország területén belül, de a kockázatvi-
selés helyén kívül is kiterjed. A biztosító ekkor a károkat a

szerződésben meghatározott káreseményenkénti és biztosí-
tási időszakonkénti összeghatárig, de maximum a biztosított
általános háztartási ingóság biztosítási összegéig téríti meg,
amely a szerződés létrejöttekor 1 000 000 forint A biztosító
biztosítási esemény bekövetkezése esetén aránylagos kárté-
rítést nem alkalmaz.
3.C.3. Megújuló energiát hasznosító berendezések
A biztosítási összeg nem haladhatja meg a vagyoncsoporthoz
tartozó összes berendezés új állapotban történő beszerzési
értékét (árát).
3.C.4. Garázsban tárolt személygépkocsi, motorkerékpár
A biztosítási összeg nem haladhatja meg a vagyoncsoportban
biztosított összes jármű pótlási költségét.
3.C.5. Vállalkozási, mezőgazdasági tevékenység eszközei
A biztosítási összeg nem haladhatja meg a vagyoncsoporthoz
tartozó összes berendezés új állapotban történő beszerzési
értékét (árát).

4. Biztosítási események

4.A. Fogalommeghatározás a biztosítási eseményekhez és a
szolgáltatásokhoz
4.A.1. Álláskereső (munkanélküli)
Álláskereső (munkanélküli) az, akit a munkaügyi központ/kirendeltség a vo-

natkozó jogszabályok alapján álláskeresőként (munkanélküliként) nyilvántart.

4.A.2. Árvízvédelmi mű
Elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízi létesítmény, vala-

mint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal

védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve szolgálja.

4.A.3. Baleset
A biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső behatás, amelyből eredő-

en a biztosított a bekövetkezésétől számított egy éven belül meghal, vagy 2

éven belül végleges munkaképtelenséget, maradandó egészségkárosodást

(rokkantságot) és/vagy azonnali múlékony sérülést szenved. Jelen különös

feltételben balesetnek minősülnek az alábbi események is, amenynyiben



ezek a biztosított akaratán kívül, hirtelen következnek be: vízbefúlás; égési

sérülések, leforrázás, villámcsapás, elektromos áram hatásai; károsító gázok,

gőzök belélegzése, mérgező vagy maró anyagok szervezetbe való kerülése.

A betegségek bekövetkezte nem minősül balesetnek, a fertő-
ző betegségek bekövetkezte nem tekinthető baleseti követ-
kezménynek. Az öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet, ön-
csonkítás és öncsonkítási kísérlet nem baleset.
4.A.4. Baleseti eredetű rokkantság
A biztosítottnak baleset okozta sérülés következtében kialakuló olyan testi-,

érzékszervi és/vagy szellemi működőképesség csökkenése, mely a szokásos

életvitelt korlátozza. Maradandó az a rokkantság, amely orvosilag kialakult-

nak és stabilnak tekinthető.

4.A.5. Betegség
Az orvostudomány aktuális, általánosan elfogadott álláspontja szerint a biz-

tosított egészségében bekövetkező rendellenes testi vagy szellemi állapot,

mely nem minősül baleseti eredetűnek, és objektív tüneteket mutat.

4.A.6. Betétkönyvekre, értékpapírokra szóló szolgáltatás
A közjegyző hatáskörébe tartozik az elveszett, eltulajdonított vagy meg-

semmisült értékpapír vagy okirat (pl. takarékbetét, váltó, csekk) pótlásához

történő segítségnyújtás.

A pótláshoz az értékpapír vagy okirat semmissé nyilvánítása szükséges,

amelyet a közjegyzőtől erre irányuló kérelemmel lehet kérni. A semmissé

nyilvánítás lényege, hogy a közjegyző által semmissé nyilvánított értékpa-

pírral, okirattal a benne foglalt jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni a

továbbiakban már nem lehet és sor kerülhet azok pótlására. Az eljárást az

értékpapírt vagy okiratot kiállító pénzintézetnél vagy postai szolgáltatónál

kell kezdeményezni. A pénzintézet által kiállított adatlap alapján a közjegy-

ző hirdetményt bocsát ki, melyben felhívja az ismeretlen birtokost, hogy az

értékpapírt a közjegyzőnél mutassa be. Amennyiben a hirdetményi határ-

idő alatt az értékpapírt nem mutatják be, vagy az nem kerül elő, a köz-

jegyző azt végzéssel semmissé nyilvánítja. Ezt követően kerülhet sor a pénz-

intézetnél a megsemmisített értékpapír vagy okirat pótlására.

A biztosító a fenti közjegyzői eljárás során a hirdetménnyel kapcsolatosan

felmerült költségeket, illetve a pénzintézet által meghatározott értékpapír,

betétkönyv pótlására felszámolt költségeket téríti meg.

4.A.7. Egészségkárosodás
A biztosított egészségi állapotában bekövetkező romlás, amely alapján az

arra illetékes rehabilitációs szakértői szerv szakvéleménye alapján, az egész-

ségi állapot komplex minősítése során a biztosított egészségi állapotát 100

százalékosnál kisebb mértékűnek minősíti.

4.A.8. Elmaradt bérleti díj
A biztosítási szerződésben megnevezett alapbiztosításban meghatározott

biztosítási esemény miatt a bérbe adott lakásban, családi házban oly mér-

tékű kár keletkezik, hogy a lakás vagy ház bérlője jogszabály vagy bérleti

szerződés alapján megtagadhatja a lakbér egészének vagy egy részének fi-

zetését. A biztosító az elmaradt bérleti díjat a helyreállítás befejezéséig, de

legfeljebb a szerződésben meghatározott időpontig és összegig téríti meg.

A biztosítási szolgáltatás feltétele a káresemény időpontjában érvényes bér-

leti szerződés másolatának becsatolása.

4.A.9. Esztétikai kár
Külső mechanikai ráhatás eredményeként létrejött sérülések, használatból,

egyedi eljárási sajátosságokból, külső egyéb tényezők által kiváltott elválto-

zások. Az esztétikai jellegű hibák többségében korrigálhatók, jelentéktelen

hiba kategóriájába esnek, amelyektől az adott vagyontárgy hibátlanul mű-

ködőképes, funkcióját ellátja.

4.A.10. Felújítás
Felújításnak minősül a bővítéssel, a rendeltetés megváltoztatásával, átalakí-

tásával, élettartamának növelésével összefüggő munka; illetve az elhaszná-

lódott vagyontárgy eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítás is, ki-

véve, ha az a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetést szolgáló ja-

vítási, karbantartási munka, amelyet a rendeltetésszerű használat érdeké-

ben el kell végezni.

4.A.11. Gépjármű
Olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a

lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül

gépjárműnek.

4.A.12. Harci cselekmény
Hadüzenettel vagy anélkül vívott háború, határvillongás, felkelés, forrada-

lom, zendülés, törvényes kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, népi

megmozdulás (pl. nem engedélyezett tüntetés vagy be nem jelentett, illet-

ve nem engedélyezett sztrájk), idegen ország korlátozott célú hadicselek-

ményei (pl. csak légi csapás vagy csak tengeri akció), kommandó támadás,

terrorcselekmény.

4.A.13. Hullámtér
Folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősí-

tett árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület.

4.A.14. Ideiglenes lakás bérleti díja
Amennyiben a hatóság a biztosítási szerződésben megnevezett alapbiztosí-

tásban fedezett biztosítási események miatt a biztosított lakóépületet (la-

kást) lakhatatlanná nyilvánítja, vagy árvízveszély miatt kiköltöztet, a kiköltö-

zéstől a lakhatóvá válásig, az ideiglenes lakás indokolt és igazolt többlet bér-

leti díjaira, valamint a bérbe vett ingatlanba történő költözésre nyújt térítést

a biztosító, legfeljebb a szerződésben meghatározott időpontig és összegig.

4.A.15. Ideiglenes őrzés díja
A biztosítási szerződésben megnevezett alapbiztosításban meghatározott

biztosítási esemény miatt lezárhatatlanná vált lakás vagy családi ház őrzési

költsége. A biztosító az őrzés indokolt és számlával igazolt költségét, leg-

feljebb a szerződésben meghatározott időpontig és összegig téríti meg.

4.A.16. Jármű
Közúti szállító- vagy vontató eszköz, amelyet nem beépített erőgép hajt,

ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. Járműnek minősül a vil-

lamos, a kerékpár és a segédmotoros kerékpár is. A mozgáskorlátozottak

közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a

gépi meghajtású kerekes szék – ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebes-

ségnél gyorsabban haladni nem képes –, továbbá a gyermekkocsi és a ta-

licska azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő sze-

mélyek gyalogosoknak minősülnek.

4.A.17. Jármű helyreállítási költsége
Biztosítási esemény következtében keletkezett fizikai károsodások magyar-

országi javítóműhelyben elvégzett, szakszerű helyreállításának számlával

igazolt, márkára jellemző, átlagos javítási költsége. A biztosító a kárkifize-

tés teljesítése előtt jogosult a benyújtott javítási számla tartalmát ellenőriz-

ni a javításhoz kapcsolódó beszerzési vagy alvállalkozói számla bekérésével

és a jármű javítás utáni szemléjével.

Bizonylatok hiányában a felek a becsült kár összegszerűsége tekintetében

megállapodást köthetnek, amelynek alapja a biztosító által kalkulált, a kár

időpontjában alkalmazott átlagos nettó (áfa nélküli) helyreállítási költség.

A biztosító az új alkatrészekkel történő helyreállítás költségét téríti meg. Az

életvédelmi-, biztonsági berendezések (légzsák, biztonsági öv) károsodásá-

nak helyreállításával kapcsolatos költségeket a biztosító kizárólag típusazo-

nos márkaszervizben történt, számlával igazolt javítás vagy csere esetén té-

ríti meg.

4.A.18. Jármű pótlási költsége
A jármű káresemény időpontjában fennálló magyarországi piaci értéke, de

legfeljebb az Eurotax WETAX járműértékelő programja alapján számított

érték.

A jármű pótlásának költségét téríti meg a biztosító, ha a jármű a biztosítá-

si esemény következtében olyan mértékben károsodik, hogy helyreállítási

költsége meghaladja a káridőponti érték 80%-át.

4.A.19. Káridőponti beszerzési érték
A károsodott vagyontárgynak a kár időpontjában új állapotban történő be-

szerzési ára vagy újraelőállítási költsége. Amennyiben technológiai váltás

miatt az eredeti állapot a károsodottal azonos műszaki paraméterekkel

egyenértékű módon már nem állítható helyre, akkor a biztosító a korszerűbb

technológiából eredő értéknövekedést a szolgáltatási összegből levonja.

A kereskedelmi forgalomban beszerezhetetlen vagyontárgyak javítással

helyre nem állítható kára esetén a biztosító a belföldön kapható azonos

vagy hasonló vagyontárgy beszerzési árát veszi alapul a biztosítási szolgál-

tatás megállapításánál.

4.A.20. Keresőképtelenség
Keresőképtelen az, aki:

– balesete miatt munkáját nem tudja ellátni;
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– fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban baleseti gyógykezelése miatt része-

sül, és a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos

vagy kórház által igazoltan, saját jogon keresőképtelen állományban

van.

4.A.21. Kórház
Az egészségügyi hatóság által engedélyezett, illetőleg ilyenként nyilvántar-

tott kórházak, klinikák, amelyek állandó szakorvosi irányítás és felügyelet

alatt állnak, továbbá:

– az üzemi kórházak;

– a fegyveres testületek kórházai;

– minden olyan, az erre jogosult egészségügyi hatóság által elismert

egyéb gyógyintézmény, ahová az orvos a biztosítottat beutalja.

Jelen feltételek alapján létrejövő szerződések szempontjából
nem minősülnek kórháznak különösen:
– a tüdőbetegek számára fenntartott gyógyintézetek és sza-

natóriumok;
– az idült, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők gyógy-

és gondozóintézetei;
– gyógyüdülők és utógondozó szanatóriumok;
– az idősek szociális otthonai és azok betegosztályai;
– a fürdő- és egyéb gyógyintézetek;
– az ideg- és elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei.
4.A.22. Közeli hozzátartozó, hozzátartozó
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefoga-

dott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a

nevelőszülő, valamint a testvér.

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon

házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a test-

vér házastársa.

4.A.23. Mentesített ártér
Folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek vé-

delmére elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.

4.A.24. Nagyvízi meder
Vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonu-

lása során a víz rendszeresen elborít. A nagyvízi meder területét a mérték-

adó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a ma-

gasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvizek és

a jég levezetése.

4.A.25. Nyílt ártér
Folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek vé-

delmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így azokat a mederből kilépő víz

szabadon elöntheti.

4.A.26. Részleges kár
Javítással vagy a vagyontárgy bizonyos részeinek pótlásával helyreállítható

károk. A javítással helyreállítható károk esetén a biztosító a javításnak (hely-

reállításnak) a költségét téríti meg.

4.A.27. Sorozatkár
– minden olyan kár, amely ugyanannak a hanyag cselekedetnek, hibának

vagy mulasztásnak a következménye vagy eredménye, ahol hanyag cse-

lekedetnek, hibának vagy mulasztásnak az tekintendő, ha egynél több

cselekedetet vagy mulasztást ugyanazon vagy hasonló okból vagy indí-

tékból mulasztottak vagy követtek el, feltéve, hogy az a vonatkozó

üggyel jogilag, technikailag vagy pénzügyileg kapcsolatos;

– egynél több olyan cselekedet vagy mulasztás, mely ugyanazt a kárt

eredményezi, és/vagy

– olyan kár, melyért a szerződésben biztosított, egynél több személy te-

hető felelőssé.

4.A.28. Szerződésen kívüli kár

Kárt okozni szerződéses viszonyban és szerződés nélkül is lehet. Szerződésen

kívül okozott kárnak tekintjük, amelyet a biztosítottal szerződéses jogvi-

szonyban nem álló személynek (felek között nincs érvényes szerződés) vagy

a biztosítottal szerződéses kapcsolatban állónak a szerződésen kívül (a kár

nem a szerződés teljesítésével vagy nem a szerződéssel kapcsolatos) okoznak.

4.A.29. Teljes kár

Amikor a károsodott vagyontárgyak a sérült részek pótlásával és javításával

nem állíthatók helyre vagy a helyreállítás gazdaságtalan, tehát a javítás

(helyreállítás) várható költsége meghaladná a vagyontárgy káridőponti új

állapotban való pótlásának költségét.

A hazai kereskedelmi forgalomban beszerezhetetlen vagyontárgyak javítás-

sal helyre nem állítható kára esetén a biztosító a belföldön kapható azonos

vagy hasonló vagyontárgy beszerzési árát veszi alapul a biztosítási szolgál-

tatás megállapításánál.

4.A.30. Újraépítési érték

A kár bekövetkezésének időpontjában érvényes, a károsodottal azonos

nagyságú, kivitelezésű és minőségű épület építési költsége, ami nem lehet

több a vagyoncsoportra megállapított és a szerződésben (kötvény) feltün-

tetett biztosítási összegnél.

4.A.31. Ügyvédi költség

Az ügyvédi megbízási szerződésben meghatározott összeg. Amennyiben a

bíróság mérsékli a megbízási szerződésben megállapított ügyvédi munka-

díjat, akkor a bíróság által meghatározott (mérsékelt) összeg.

4.A.32. Versenyszerűen űzött sporttevékenység

Természetes személy által a sportszövetség részéről kiírt, szervezett vagy

engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben való részvétel.

4.A.33. Vízjárta területek

Időszakosan elöntésre kerülő vagy vízzel telített talajú területek, így külö-

nösen:

– a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a

területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a sza-

bályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak;

– a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras

területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a

talaj tartósan vízzel telített;

– a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, víz-

mosások által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés

jellemző;

– a folyók elhagyott „ősmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi me-

dertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, ame-

lyek eredete (származása) a folyó egykori medrére vezethető vissza.

28



29

4.B. Alapbiztosítás vagyonbiztosítási eseményei

Biztosítási
esemény

Biztosítási esemény meghatározása
Kizárások, szolgáltatáskorlátozások,

nem biztosított vagyontárgyak

4.B.1. Tűz – Tűz: az öntápláló lánggal való égés, amely nem rendelte-
tésszerű tűztérben keletkezik, vagy ott keletkezik, de azt el-
hagyja és saját erőből továbbterjedni képes, és a biztosított
vagyontárgyakban kárt okoz.

– Elektromos berendezésekből eredő tűzkár: az elektro-
mos készülékekben létrejövő túlfeszültség miatt keletkező és
továbbterjedő tűz más vagyontárgyakat károsít.

Nem biztosított:
– ha a vagyontárgy olyan tűz következtében károsodik,

amely önerejéből nem képes tovaterjedni (pl. cigaret-
taparázs, izzó széndarab vagy világító-, fűtőtest köze-
lében elhelyezett vagyontárgy perzselődése stb.);

– ha a vagyontárgy közvetlen tűz, füst vagy hő hatásá-
nak van kitéve (pl. vasalás, szárítás, sütés, főzés stb.) és
közben csak szín- és alakváltozás, illetve felületi elvál-
tozás következik be;

– a biztosított által szándékosan gyújtott egyéb tüzek
(pl. grillezés, falevélégetés);

– ha öngyulladás következik be;
– erjedésből, befülledésből eredő hőhatás;
– a füst- vagy koromszennyeződés formájában keletke-

ző kár, ha az nem tényleges tűzkár következménye.

4.B.2. Robbanás
(robbantás)

Robbanás a gázoknak és gőzöknek rombolással és hanghatással
együtt járó hirtelen, rendkívül gyors energiafelszabadulása,
amelynek során a gázzal, gőzzel telített és az átlagos légnyo-
mással rendelkező térben létrejövő nyomáskülönbség villanásnyi
idő alatt kiegyenlítődik, aminek következtében a két teret elvá-
lasztó elem helyzete, szilárdsági tulajdonsága megváltozik, és a
biztosított vagyontárgy károsodik.
Valamely tartály (kazán, csővezeték, kávéfőző stb.) robbanásáról
csak akkor beszélhetünk, ha annak falában olyan méretű folyto-
nossági hiány keletkezik, hogy a tartályon belüli és kívüli nyo-
máskülönbség hirtelen kiegyenlítődésére kerül sor.

Nem biztosítási esemény:
– repülőgépek hangrobbanása;
– nukleáris energia felszabadulása és az a szennyezés,

amelyet besugárzó anyagok okoznak;
– vízmelegítőkben vízhiány miatt keletkezett robbanás

jellegű meghibásodások;
– kizárólag magában a nyomástartó edényben keletke-

zett kár;
– nem zárt nyomástartó edényben keletkezett túlnyo-

másból eredő kár;
– a kockázatviselés helyén szeszesital lepárlása követ-

keztében keletkezett robbanás okozta kár.

4.B.3. Árvíz Az árvíz biztosítási eseménynek minősül, ha az állandó vagy idő-
szakos jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek,
állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csator-
nák, tavak vízszintje az időjárási körülmények miatt oly mérték-
ben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából
védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés
helyén lévő biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
A biztosító megtéríti az árvízvédelmi töltés tengelyétől számított
100 méteren belül jelentkező fakadó víz és átszivárgás miatti
károkat is, amennyiben azok az árvíznek minősülő biztosítási
eseménnyel összefüggésben keletkeznek.

Nem minősül árvíz biztosítási eseménynek és ezért a biz-
tosító nem téríti meg:
– a kockázatviselési hely szempontjából területileg ille-

tékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár időpontjában
hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hul-
lámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minő-
sülő helyen belül bekövetkező árvízkárokat, továbbá

– a talajvíz;
– a belvíz;
– az árvízvédelmi töltés mentén a töltés tengelyétől szá-

mított 100 méteren kívül jelentkező fakadóvíz és átszi-
várgás miatt keletkező elöntési károkat, beleértve az
elsődleges és következményi károsodásokat.

A biztosító nem nyújt szolgáltatást az árvízzel kapcsolatos
azon költségekre, amelyeket a biztosított részére, mint
árvízkárosultnak a különböző hatóságok, szervezetek az
árvízkárok helyreállításával kapcsolatban kifizetnek, il-
letve kifizethetnek, ha azt az árvízkárosult igényli.

Várakozási idő: A biztosítási eseményre a biztosító a szer-
ződés létrejöttétől számított 15 napos várakozási időt köt
ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási ese-
ményre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

4.B.4.
Földrengés

Jelen szabályzat szerint biztosítási eseménynek minősül, ha a koc-
kázatviselés helyén az EMS (Európai Makroszeizmikus Skála)
skála VI. fokozatát elérő vagy azt meghaladó földrengés okoz ká-
rosodást a biztosított vagyontárgyakban.
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4.B.5. Föld-
csuszamlás

A természetes talajrétegek egymáshoz képest történő váratlan
elmozdulásából származó károsodások.

Nem biztosítási esemény:
– az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedése,

illetve az alapok alatti talajsüllyedés, a talajvízszint
változása miatti megsüllyedésből eredő, illetve e miatt
keletkezett károsodás;

– tudatos emberi beavatkozás (ásványi anyagok feltárá-
sa, alagútépítés, szolgáltatói hálózat építés stb.) miatt
történt földcsuszamlás;

– a védelmül szolgáló támfal kivitelezési vagy karban-
tartási hibája miatt keletkező kár;

– a támfal hiánya miatti kár, ha a támfal a terepviszo-
nyok miatt indokolt lett volna.

Nem tekinthető váratlan eseménynek, ha a földcsuszam-
lás veszélyének ismeretében építkeztek, függetlenül az
építés engedélyezett vagy nem engedélyezett voltától.

4.B.6. Kő- és
földomlás

A természetes talaj felszínének leomlása miatt keletkező károk. Nem biztosítási esemény:
– az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedése,

illetve az alapok alatti talajsüllyedés, a talajvízszint
változása miatti megsüllyedésből eredő, illetve e miatt
keletkezett károsodás;

– tudatos emberi beavatkozás (ásványi anyagok feltárá-
sa, alagútépítés, szolgáltatói hálózat építés stb.) miatt
történt károsodás;

– a védelmül szolgáló támfal kivitelezési vagy karban-
tartási hibája miatt keletkező kár;

– a támfal hiánya miatti kár, ha a támfal a terepviszo-
nyok miatt indokolt lett volna.

4.B.7. Ismeret-
len építmény,
ismeretlen üreg
beomlása

A szerződő, a biztosított által nem ismert és az építési doku-
mentációban nem szereplő, hatóságok által feltáratlan építmény
vagy üreg hirtelen, váratlan beomlása miatt keletkezett kár.

Nem biztosítási esemény:
– a bányák, ismeretlen falazott pince, falazott kút, vájt

pince földalatti részeinek beomlása;
– a talajszint alatti vízmozgások által kiváltott vagy a

vízelvezetéséből keletkező üregek beomlása;
– az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedése;
– a biztosított épületek nem megfelelő alapozásából il-

letve az alapok alatti talajsüllyedéséből, a talajvízszint
változása

miatti megsüllyedésből eredő, illetve e miatt keletkezett
károsodás.

4.B.8. Füst- és
korom-
szennyeződés

Megtéríti a biztosító a tűzkár nélküli füst- és koromszennyezés
miatti károkat, amelyek hirtelen, előre nem látható módon ke-
letkeztek.

Nem biztosított:
– ha a vagyontárgy közvetlen füst- vagy koromszennye-

zés hatásának van kitéve;
– a kéményrepedés miatt keletkező tűzkár nélküli füst-

és koromszennyeződés;
– a kéménytest.

Nem téríti meg a biztosító az olyan szennyezésekből
eredő károkat, melyet
– bármelyfajta dohányzás, gyertya, egyéb lánggal mű-

ködő világító berendezés;
– párologtató eszköz, füstölő;
– a tüzelőberendezések (pl. kandalló, kazán, cserépkály-

ha stb.) működtetése, működése;
– a tüzelőanyag égése folytán (a tüzelőanyag minősége,

a nem megfelelő füstgázelvezetés, vagy emberi ténye-
ző miatt) a kémény külső felületének, falának kátrá-
nyosodása;

– a biztosítottak által gyújtott egyéb tüzek (pl. grillezés,
falevélégetés stb.)

során keletkeznek.

A biztosítás nem nyújt fedezetet a szerződésen (kötvé-
nyen) feltüntetett összeg feletti károkra, amely a szerző-
dés megkötésekor 100 000 forint.

4.B.9. Idegen
jármű ütközése
(légi jármű
ütközése is)

Jelen szabályzat szerint biztosítási esemény akkor következik be,
ha a biztosított szempontjából idegen jármű vagy alkatrésze, il-
letve rakománya a biztosított vagyontárgyakban ütközéssel kárt
okoz. Ideértve ezen események miatti oltás, mentés, bontás
vagy kiürítés során keletkezett károkat is.

Nem téríti a biztosító a kárt, ha az idegen jármű háziállat-
ban (kutya, macska, ló stb.) vagy hobbiállatban okozott
kárt.
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4.B.10. Idegen
tárgy rádőlése

A kockázatviselés helyén kívüli tárgy vagy természetes képződ-
mény a biztosított vagyontárgyban rádőléssel kárt okoz.

Nem téríti a biztosító, ha a kárt okozó tárgy a biztosított
tulajdona vagy általa felelős őrzésre átvett tárgy.

4.B.11. Jégverés – Jégverés: a jég formájában lehulló csapadék által okozott
károsodás.

– Ónos eső: biztosítási eseménynek minősül és megtéríti
a biztosító azokat a károkat, amelyeket az ónos eső
által megfagyott jég súlya vagy a növényzetre ráfa-
gyott jég súlya miatt letörő vagy kidőlő növényzet (jel-
lemzően fa) okoz.

– Megtéríti továbbá a biztosító azokat a károkat is, amelyeket
a jégverés, vagy az ónos eső miatt a jég súlya vagy a jég súlya
miatt letörő vagy kidőlő növényzet által megrongált tetőfe-
désen keresztül, a biztosítási eseménnyel egyidejűleg a biz-
tosított épületekbe bejutó csapadék okoz a biztosított va-
gyontárgyakban.

Az épületek 15 évnél régebben készült vagy 15 évnél ré-
gebben felújított külső festésében, vakolatában, burkola-
tában keletkezett károkat a biztosító csak egyszer téríti
meg, maximum 100 000 forint összegig.

Nem téríti a biztosító:
– a bitumenes hullámlemez töréséből, roncsolásából, sé-

rüléséből eredő károkat;
– az ideiglenes tetőfedésben és annak károsodása okán

keletkezett károkat;
– a szabadban tartott ingóságokban keletkezett káro-

kat, kivéve a kerti bútorok, hintaágy, napernyő, grill-
sütő, kerti gyerekjátékok, lábon álló növények károso-
dását 100 000 forint összegig (de maximum a biztosí-
tási összegig);

– az épületek üvegezésében keletkezett károkat, mivel
azok a nyílászárók üvegtörése biztosítási esemény
alapján térülnek;

– üvegtetőkben keletkezett károkat, mivel azok a kiegé-
szítő üvegbiztosításban meghatározottak alapján té-
rülnek.

4.B.12.
Hónyomás

A felgyülemlett hó statikus terhelése, valamint a lecsúszó hó és
jég által a biztosított vagyontárgyban okozott károsodás.
Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a hónyomás
által megrongált tetőn keresztül a biztosítási eseménnyel egy-
idejűleg beömlő csapadék okoz a biztosított vagyontárgyakban.

4.B.13. Villám-
csapás

A biztosított vagyontárgyakba közvetlenül becsapódó villám
vagy gömbvillám romboló vagy gyújtó hatása által okozott kár.

4.B.14. Vízkár Biztosítási események:
– víz-, csatorna-, fűtés-, hűtési- és gőzvezetékek törése, repe-

dése, kilyukadása (továbbiakban csőtörés);
– az alábbiakban felsoroltak:

– víz-, csatorna-, fűtés-, hűtési- és gőzvezetékek tartozékai-
nak, szerelvényeinek, a vezetékre rákapcsolt háztartási gé-
peknek a törése, repedése, kilyukadása, dugulása, csatla-
kozásának elmozdulása;

– nyitva hagyott csap
miatt kiáramló folyadék vagy gőz által a biztosított vagyon-
tárgyakban okozott károk;

– a kockázatviselés helyén lévő ingatlan szennyvízcsatornájá-
nak, továbbá ezek tartozékainak, szerelvényeinek dugulása
(dugulás).

A biztosító csőtörés esetén megtéríti a biztosítottat terhelő aláb-
bi költségeket, amennyiben a csőtörés a kockázatviselés helyén
belül történt:
– a csőtörés helyének felkutatására fordított költségeket;
– fagy miatti csőtörés esetén a vízcsövek felolvasztására és a

technológiailag indokolt mértékű helyreállításra fordított
költségeket;

– a technológiailag indokolt mértékű helyreállítást;
– a technológiailag indokolt mértékű vezetékszakasz cseréjé-

nek költségeit (anyag + munkadíj) kötéstől kötésig terjedően,
de legfeljebb 6 m hosszúságban.

Dugulás esetén a biztosító biztosítási évente egy alkalom-
mal maximum 25 000 forint összegig megtéríti a dugulás-
elhárítás költségét.
Amennyiben a kiegészítő akváriumtörés biztosítás meg-
kötésre került, akkor a biztosító megtéríti az ott megha-
tározott biztosítási esemény kapcsán a biztosított főépü-
letben okozott károsodások helyreállítási költségeit is.

Nem biztosítási esemény a gombásodás, penészesedés
formájában jelentkező kár.

Nem téríti meg a biztosító:
– a tartozékok, szerelvények (pl. csaptelepek, vízmérők,

víztartályok, kazánok, fűtőtestek – kivéve padlófűté-
sek fűtőkábele –, bojlerek és a vezetékre kapcsolt ház-
tartási gépek, WC csésze, mosdókagyló, kád stb.) javí-
tásának vagy pótlásának költségeit;

– a függő és fekvő ereszcsatorna, valamint az ezek töré-
se, repedése, kilyukadása, dugulása vagy csatlakozásá-
nak elmozdulása miatt az épületek külső vakolatában,
külső festésében, külső burkolatában csapadékvíz által
okozott károkat;

– a hűtési, gáz- és a gőzvezetékek cseréjének költségeit;
– a kiömlő folyadék vagy gőz értékét;
– 50 000 forint felett a műszeres felkutatás költségét.
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4.B.15. Kiömlő
víz

Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított épületben vagy
annak ingatlanán bekövetkezett vízkár biztosítási esemény miatt
a vezetékes víz folyik el, amelynek értékét a biztosítottnak ki kell
fizetnie. A biztosító az elfolyt vezetékes víz igazolt értékét téríti
meg, amely az elmúlt év átlagfogyasztása alapján kerül megha-
tározásra.

Nem téríti meg a biztosító:
– az elfolyt vízzel kapcsolatos csatornahasználati díja-

kat;
– a biztosítottaknak a káreseménnyel egyidejű átlagos

vízfogyasztásának értékét;
– a káreseménnyel egyidejűleg öntözésre vagy meden-

cefeltöltésre felhasznált víz értékét;
– a szerződésen (kötvényen) feltüntetett összeg feletti

károkat, amely a szerződés megkötésekor 50 000 fo-
rint.

4.B.16. Vihar Viharkárnak minősül az a kár, amelyet az 54 km/h (15 m/s) – az
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) internetes honlapján
közzétett adatok szerint – küszöbértéket elérő vagy azt megha-
ladó sebességű, időjárás miatti légmozgások (vihar), vagy e lég-
mozgások által elsodort, ledöntött, leszakított tárgyak a biztosí-
tott vagyontárgyakban okoznak a kockázatviselés helyén.
Biztosítási esemény az is, ha a vihar által megrongált, az építés-
ügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és
szakszerű technológiával megépített és karbantartott tetőfedé-
sén, ajtón, ablakon, valamint a nyitva hagyott ajtón, ablakon ke-
resztül a viharral egyidejűleg beömlő csapadékvíz a biztosított
vagyontárgyakban kárt okoz.

Nem téríti a biztosító:
– a bitumenes hullámlemez töréséből, roncsolásából, sé-

rüléséből eredő károkat;
– a helyiségeken belül keletkező léghuzat által okozott

károkat;
– az épületek üvegezésében keletkezett károkat, mivel

azok a nyílászárók üvegtörése biztosítási esemény
alapján térülnek;

– a szabadban tartott ingóságokban keletkezett káro-
kat, kivéve a kerti bútorok, hintaágy, napernyő, grill-
sütő, kerti gyerekjátékok, lábon álló növények károso-
dását 100 000 forint összegig (de maximum a biztosí-
tási összegig);

– az építés, felújítás alatt álló épületek ideiglenes fedé-
sében a vihar által okozott rongálási kárt, valamint a
vihar által megrongált ideiglenes fedésen keresztül be-
ömlő csapadékvíz által okozott károkat.

4.B.17. Felhő-
szakadás

Biztosítási eseménynek azok a felhőszakadásból eredő károk mi-
nősülnek, amelyet:
– a talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, el-

öntéssel – ideértve a természetes és mesterséges elvezető
rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is – a biztosított
vagyontárgyakban okoz; és/vagy

– a csapadékvíz a tetőszerkezeten vagy a panelhézagon ke-
resztül a biztosított helyiségekbe bejutva a biztosított va-
gyontárgyakban okoz.

A felhőszakadás akkor minősül biztosítási eseménynek,
ha a kockázatviselési helyen lehullott csapadék 24 óra
alatt a 30 mm-t elérte, illetve meghaladta.

Nem téríti meg a biztosító:
– a bitumenes hullámlemez töréséből, roncsolásából, sé-

rüléséből eredő károkat;
– az ideiglenes tetőfedésben és annak károsodása okán

keletkezett károkat;
– az épületek, építmények külső vakolatában, festésé-

ben keletkező károkat;
– a gombásodás, penészesedés formájában keletkező

károkat;
– az elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás miatt ke-

letkező károkat;
– felhőszakadás miatti belvíz, talajvíz által okozott ká-

rokat;
– a biztosított épület alapteste alá bejutó csapadék, il-

letve talajvíz okozta épületsüllyedés károkat;
– a tetőszerkezeten, panelhézagon keresztüli felhősza-

kadásból származó kárt, amennyiben a biztosított ré-
szére korábban ezen káresemény miatt már térített és
a térítést követően a beázási kárt okozó tetőszerkeze-
ti, panelhézaghiba szakszerűen nem került kijavításra.
(A korábbi hiba elhárítását számlával szükséges iga-
zolni.)

4.B.18. Beázás A biztosított helyiség(ek)en belüli épületrészekben
és/vagy a helyiségeken belüli biztosított ingóságokban
– az építésügyi előírásoknak és szabályoknak megfelelő-

en végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű
technológiával kialakított és karbantartott lapos-
és/vagy magastető-szerkezet, a függőleges falszerke-
zet, panelhézag és/vagy a zárt nyílászárók szigetelési,
zárási, vízelvezetési problémáiból eredő csapadék
okozta beázás;

– a kockázatviselési helyre kívülről érkező víz
által okozott károsodás.

Nem téríti meg a biztosító:
– a beázást előidéző ok megszüntetésének (pl. a szigete-

lés vagy a tető javítása) költségeit;
– talajvíz és belvíz által okozott károkat;
– építés, felújítás alatt álló épületek ideiglenes fedésé-

nek elégtelensége miatt keletkezett károkat;
– gombásodás, penészedés formájában jelentkező ká-

rokat;
– az épületek külső vakolatában, külső festésében, külső

burkolatában keletkezett károkat.

A biztosítás nem nyújt fedezetet a szerződésen (kötvé-
nyen) feltüntetett összeg feletti károkra, amely a szerző-
dés megkötésekor 100 000 forint.

4.B.19. Villám-
csapás másodla-
gos hatása

A villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció hatása által az
elektromos gépek, készülékek és berendezések mikroelektroni-
kai eszközeit, mikroelektronikai irányító paneleit, mikroelektro-
nikai alkatrészeit ért károk.

A biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy a villámcsa-
pás tényét, bekövetkezésének helyét az időjárási adatok
alátámasszák.
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4.B.20.
Lakhatatlanság
esetén kieső
bérleti díj

Az alapbiztosításban meghatározott biztosítási esemény miatt a
bérbe adott lakásban, családi házban oly mértékű kár keletkezik,
hogy a lakás vagy ház bérlője jogszabály vagy bérleti szerződés
alapján megtagadja a lakbér egészének vagy egy részének fize-
tését. A biztosító az elmaradt bérleti díjat a helyreállítás befeje-
zéséig, de legfeljebb a szerződésben meghatározott időpontig
és összegig téríti meg.
A biztosítási szolgáltatás feltétele a káresemény időpontjában
érvényes bérleti szerződés másolatának becsatolása.

A biztosító az elmaradt bérleti díjat a helyreállítás befeje-
zéséig, de legfeljebb a szerződésben meghatározott idő-
pontig (6 hónap) és összegig (a szerződés megkötésekor
500 000 forint) téríti meg.

4.B.21.
Nyílászárók
üvegtörése

Üvegkár biztosítási esemény az épületek, a lakások szerkezetileg
beépített:
– fix vagy nyitható nyílászáróinak;
– folyosói, lépcsőházi;
– erkély, lodzsa;
– terasz mellvéd
üvegezésében vagy az üvegezést helyettesítő polikarbonát fe-
lületeiben bármely okból, balesetszerűen bekövetkező törés
vagy repedéskár.
A biztosító megtéríti:
– a biztosítási esemény miatt károsodott üvegezés üvegtáblájá-

val azonos méretű és üvegminőségű üvegtábla pótlásának és
– az üvegezés tartószerkezete le- és felszerelésének, valamint
– az üvegre erősített biztonsági fólia üvegtörés miatti cseréjének
költségeit maximum a sérült üvegezés pótlásának értékéig.

Nem biztosítási esemény, ha a biztosított üvegezések tö-
rése vagy repedése a biztosított épület, lakás építése, kor-
szerűsítése, karbantartása, felújítása alatt következik be.

Nem téríti meg a biztosító:
– az üvegtáblát rögzítő tartószerkezet, annak elhaszná-

lódása vagy alakváltozása (deformálódása) miatt szük-
ségessé váló javítások költségeit;

– a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy tol-
dott üvegekben keletkezett további károkat.

A biztosító a sérült üvegezés pótlásának költségeit a szer-
ződésben meghatározott összegig (a szerződés megköté-
sekor 100 000 forint) téríti meg.

4.B.22. Betöréses
lopás

– Betöréses lopás:
Biztosítási esemény a betöréses lopással a biztosított vagyon-
tárgyban okozott lopáskár.

– Rongálás, vandalizmus:
Biztosítási esemény a betöréses lopással vagy annak kísérlet-
ével összefüggésben:
– a biztosított ingóságokban és
– a biztosított tulajdonában lévő épületben (függetlenül

attól, hogy az épület biztosított vagyontárgy-e)
okozott rongáláskár.

Jelen feltétel szerint betöréses lopás akkor következik be, ha:
– a tettes a lezárt helyiséget erőszakkal, továbbá hamis, illető-

leg lopott kulccsal felnyitja; vagy
– a tettes olyan nyitott nyílászárón keresztül hatol be, amely-

nek alsó éle az alatta levő járószinttől (pl. járda, út) vagy az
alatta lévő nyílászáró alsó szintjétől mérve 2 méternél maga-
sabban van; vagy

– olyan erkélyről, loggiáról, teraszról történik a lopás, amely-
nek szintje a járószinttől 2 méternél magasabban van; vagy

– legalább 140 cm magas zárt kerítéssel rendelkező te-
lekről történt a kerti bútor, hintaágy, napernyő, kerti
gyerekjáték, kerti grillsütő eltulajdonítása, rongálása.

A biztosító a betöréses lopás károkat a szerződésben fel-
tüntetett biztosítási összegen belül téríti meg, maximum
a káridőponti védettségi szinttől függően vagyoncsopor-
tokra meghatározott limit összegig. (Pl. ha az értékőrző
ingóság biztosítási összege 2 000 000 forint, azonban be-
törés idején a behatolás helyén az ingatlan védettsége
csak a minimális mechanikai védelmet éri el, és ennél a vé-
dettségi szintnél a limit 1 000 000 forint, akkor a biztosító
maximum ezt az 1 000 000 forint összeget tudja biztosítá-
si szolgáltatásként kifizetni.)
A szolgáltatási limitösszegeket a „Függelék: betörésvé-
delmi szintek és összeghatárok” tartalmazza.
A káridőponti védelmi szint meghatározása a behatolás
helye és módszere alapján történik. A védettségi szint
meghatározásánál nem vehető figyelembe az a védelmi
berendezés, eszköz, elem, amely a kár bekövetkezésének
időpontjában nem volt meg, vagy nem volt üzembe he-
lyezve, illetve nem működött.

Nem téríti meg a biztosító a garázsban tárolt személygép-
kocsi és motorkerékpár betöréses lopás kárait.

Nem téríti meg a biztosító:
– a helyiség elveszett vagy bárki által hozzáférhető he-

lyen megtalált saját kulcsával elkövetett lopást;
– ha a lezárt helyiségből behatolási nyom nélkül tűntek

el a biztosított vagyontárgyak, kivéve, ha a kulcshoz
rablás vagy kifosztás útján jutottak;

– ha a vagyontárgyat olyan lezárt helyiségből lopták el,
mely egyik vagyonvédelmi szintnek sem felel meg.
(lásd Függelék: betörésvédelmi szintek és összeghatá-
rok).

2 méternél magasabban lévő erkélyről, teraszról, loggiá-
ról vagy nyitott nyílászárókon bejutás során okozott be-
töréses lopás kár esetén a kártérítési limit a „Függelék:
betörésvédelmi szintek és összeghatárok” szerinti mini-
mális mechanikai védelemre meghatározott érték.

A szabadban lévő kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsü-
tő, kerti gyerekjátékok, károsodását 100 000 forint össze-
gig (de maximum a biztosítási összegig) téríti meg a biz-
tosító.
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4.B.23. Rablás Rablás biztosítási esemény történik, ha:
– a tettes a biztosított vagyontárgyat úgy szerzi meg, hogy a

biztosított természetes személy ellen erőszakot avagy élet,
vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, vagy
öntudatlan, illetve védekezésre képtelen állapotba helyezi;

– a tetten ért tolvaj a megszerzett vagyontárgy megtartása vé-
gett erőszakot avagy élet, vagy testi épség elleni közvetlen
fenyegetést alkalmaz.

Nem minősül rablás biztosítási eseménynek:
– a lerészegítés,
– ha a kockázatviselés helyén nyitva hagyott nyílászárón

besurrant tolvaj a vagyontárgy megszerzése vagy
megtartása végett erőszakot illetve élet vagy testi
épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

Nem téríti meg a biztosító a garázsban tárolt személygép-
kocsi és motorkerékpár rablás kárait.

Nem téríti meg a biztosító a zsebeléssel vagy „trükkös” lo-
pásokkal (pl. észrevétlenül kilopják a hátizsákból, táská-
ból az értéket, kivágják a táskát stb.) okozott károkat.

A rabláskárokat a biztosító az 1. számú táblázatban va-
gyoncsoportonként betöréses lopásra minimális mechani-
kai védelemnél feltüntetett kártérítési határösszegek (li-
mitek) 10%-áig téríti meg (pl. általános háztartási ingó-
ságnál az 5 000 000 Ft 10%-a, tehát 500 000 Ft).

4.B.24.
Besurranás

Besurranás biztosítási esemény, ha a tettes úgy követi el a lopást,
hogy a lakásba, a családi házba, a biztosított, illetve az ingatlant
használó épületben tartózkodása idején megtévesztéssel, annak
tudta és beleegyezése nélkül jut be.

A biztosító a besurranás biztosítási esemény alapján csak
az általános háztartási ingóságok vagyoncsoportba tarto-
zó vagyontárgyak besurranás során elkövetett lopáskára-
it téríti meg, maximum a szerződésen (kötvényen) feltün-
tetett összegig, amely a szerződés megkötésekor 100 000
forint.
A biztosító szolgáltatásának feltétele a rendőrségi felje-
lentés és a nyomozást felfüggesztő határozat, illetve a
rendőrség igazolása, hogy a gyanúsított(ak) ellen bünte-
tőeljárás folyik.
Amennyiben a besurranás helyszínéről a biztosított ingat-
lan kulcsait is eltulajdonították, eleget kell tenni a kár-
megelőzési kötelezettségnek és le kell cserélni a zára(ka)t.
Amennyiben ez elmarad, a biztosító nem téríti meg a
megszerzett kulccsal való későbbi behatolással okozott
károkat.

4.B.25.
Kockázatviselési
hely kiterjesztése
Magyarországra

A biztosított általános háztartási ingóságokat a szerződésben
megjelölt kockázatviselési helyen kívül, de Magyarország terüle-
tén ért, az alapbiztosításban meghatározott következő biztosítá-
si események: tűz; robbanás; villámcsapás; villámcsapás másod-
lagos hatása; vihar; felhőszakadás; jégverés; hónyomás; árvíz;
földrengés; kő- és földomlás; ismeretlen építmény, üreg beomlá-
sa; idegen tárgy rádőlése; betöréses lopás, rongálás; rablás; víz-
kár; beázás.
A biztosító megtéríti továbbá a kerekesszék (kézi és motor is)
közlekedési baleset miatt történt károsodásának helyreállítási
összegét 100 000 forint/év limitig, amennyiben az általános ház-
tartási ingóság vagyoncsoport biztosított.

A felsorolt biztosítási eseményeknél meghatározottak
szerint.

A biztosítás nem nyújt fedezetet a szerződésen (kötvé-
nyen) feltüntetett összeg feletti károkra, amely a szerző-
dés megkötésekor 1 000 000 forint.

4.B.26.
Okmányok
elvesztése,
ellopása

– Személyes okmányok pótlása: Kiterjed a biztosítási fede-
zet a biztosított személyes okmányainak a világon bárhol tör-
ténő elvesztése, ellopása miatt felmerülő és hivatalos doku-
mentumokkal igazolt pótlásának költségeire.
A biztosítási szerződés szempontjából személyes okmány a
személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya, diák-
igazolvány, pedagógus igazolvány, mozgáskorlátozottak par-
kolási engedélye, TAJ kártya.

– Egyéb okmányok pótlása: Kiterjed a biztosítási fedezet a
biztosított egyéb okmányainak a világon bárhol történő el-
vesztése, ellopása miatt felmerülő és hivatalos dokumentu-
mokkal igazolt pótlásának költségeire.
A biztosítási szerződés szempontjából egyéb okmány a jogo-
sítvány; a gépjármű forgalmi engedélye, ha a gépjármű tu-
lajdonosa vagy az üzembentartója a biztosított; útlevél.

– Bankkártya pótlása: Kiterjed a biztosítási fedezet a fel-
ügyeleti hatóság engedélyével Magyarországon működő
banknál vezetett, a biztosított lakossági forint vagy deviza
számlájához tartozó bankkártya (MC, VISA, EDC, ATM stb.),
hitelkártya a világon bárhol történő elvesztése, ellopása miatt
felmerülő és igazolt letiltási és újrabeszerzési költségeire, ha
azok a bank által nem kerülnek megtérítésre vagy jóváírásra.

A biztosítás nem nyújt fedezetet:
– az elveszett vagy ellopott bankkártyával, hitelkártyá-

val való visszaélés (pl. jogosulatlan pénzfelvétel, vá-
sárlás) miatt bekövetkező károkra;

– a személyes és egyéb okmányok jogtalan használatá-
ból eredő károkra;

– a szerződésen (kötvényen) feltüntetett összeg feletti
károkra, amely a szerződés megkötésekor 50 000 fo-
rint.
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Biztosítási
esemény

Biztosítási esemény meghatározása
Kizárások, szolgáltatáskorlátozások,

nem biztosított vagyontárgyak

4.B.27. Épület-
tartozékok
lopása

A biztosított épületek, építmények külső térrel határolt felüle-
teire szakszerűen felszerelt épülettartozékok lopásából származó
károkat téríti meg a biztosító, ha azok a járószinttől mért 3,0 m
feletti magasságban szabályosan lettek felszerelve úgy, hogy az
épület alkotórészéről, tartozékáról vagy valamely melléképület-
ről, építményről, beépített eszközről (pl. tűzlétra) el nem érhető.

Nem téríti meg a biztosító:
– az utcafronti ereszcsatornák levezető elemeiben le-

szereléssel, eltulajdonítással okozott károkat
– a szerződésen (kötvényen) feltüntetett összeg feletti

károkat, amely a szerződés megkötésekor 500 000 fo-
rint.

4.B.28. Rongálás A biztosított
– épület(ek)ben, építmény(ek)ben;
– szakszerűen felszerelt épület-tartozékokban, -felszerelések-

ben, -berendezésekben;
– talajhoz, épülethez/építményhez rögzített, használati jellegé-

nél fogva szabadban lévő épület-felszerelési tárgyakban (pl.
gázóra, gázvezeték, kapunyitó motor, klíma, kamera, külső
riasztó egység, postaláda, kerítés és kapu elemek, rögzített
lámpatestek, rögzített játszótéri játékok)

a biztosítottak szempontjából idegen személyek által rongálás-
sal, vandalizmussal, megsemmisüléssel okozott kárai.

A biztosítás nem nyújt fedezetet:
– másik biztosítási esemény alapján téríthető rongálási

károkra;
– kizárólag esztétikai kárra;
– a szerződésen (kötvényen) feltüntetett összeg feletti

károkra, amely a szerződés megkötésekor 500 000 fo-
rint.

4.B.29. Graffiti A biztosított főépületben és/vagy az arra szakszerűen felszerelt
épülettartozékokban, felszerelésekben, berendezésekben, illetve
a biztosított megújuló energiát hasznosító berendezésekben – a
biztosítottak szempontjából idegen személyek által – falfirkával,
összefestéssel okozott károk.

A biztosítás nem nyújt fedezetet a szerződésen (kötvé-
nyen) feltüntetett összeg feletti károkra, amely a szerző-
dés megkötésekor 50 000 forint.

5. Biztosító szolgáltatása a vagyontárgyat ért
kár esetén

5.A. Szolgáltatásra jogosultak köre

A biztosított vagyontárgyakat ért kár esetén a biztosító szolgáltatására a

szerződő által a szerződésben (kötvényben) pontos címmel (helyrajzi szám-

mal) megjelölt kockázatviselési helyen biztosított vagyontárgyak tulajdono-

sa(i) jogosult(ak).

Ingatlan esetén, ha a biztosított ingatlannak több tulajdonosa van, a bizto-

sító a tulajdoni hányaduk arányában téríti meg azok kárait.

Lakásbérleményt ért kár esetén a biztosító szolgáltatására a szerződő által

a szerződésben (kötvényben) pontos címmel (helyrajzi számmal) megjelölt

ingatlan bérlője/bérlőtársa(i) jogosult(ak). Azonban a biztosító a bérbeadó-

nak teljesít azoknak a biztosított vagyontárgyaknak a károsodása esetén,

melyeket a mindenkor hatályos jogszabályok és bérleti szerződés alapján a

bérbeadó karbantartási kötelezettségeibe sorolnak.

A biztosító a biztosítási szolgáltatást a biztosított halála esetén a biztosított

örököse(i) részére teljesíti.

Egyéb esetekben a különös biztosítási feltételekben megnevezett biztosí-

tott jogosult a biztosító szolgáltatására.

Biztosítható
vagyoncsoport

Szolgáltatás teljesítése
(kár időpontjában érvényben lévő árak és költségek alapján)

Teljes kárnál Részleges kárnál

Főépület, melléképület, tároló, kerti építmény, medence újraépítési érték javítási, helyreállítási költség

Ingóság káridőponti beszerzési érték javítási, helyreállítási költség

Megújuló energiát hasznosító berendezések káridőponti beszerzési érték javítási, helyreállítási költség

Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valuta karidőponti MNB deviza-középárfolyamán

Betétkönyvek, értékpapírok hirdetményi eljárással kapcsolatos és okmány újraelőállítási költség

Garázsban tárolt személygépkocsi, motorkerékpár jármű pótlási költsége jármű helyreállítási költsége

Üvegek
üvegezésekkel azonos méretű és üvegminőségű üvegezés, üvegszerkezet pótlása,

az üvegezés tartószerkezete le- és felszerelésének költsége, az üvegre erősített
biztonsági fólia üvegtörés miatti cseréjének költsége

A biztosító a szolgáltatás összegéből levonja:

– a felhasználható maradványok értékét;

– valamint azt az összeget, amelyet a biztosított az adóhatóságtól vissza-

igényelhet;

− díjtartozást;

− ha a szerződés biztosítási esemény bekövetkezése miatt szűnik meg, a

biztosítási időszak végéig járó díjakat.

Amennyiben az eredetivel egyező alkatrész vagy elem már nem kapható, és

emiatt eltérő alkatrészt vagy elemet kell felhasználni, a biztosító nem téríti

meg a vagyontárgy esztétikai értékcsökkenését.

Amennyiben technológiai váltás miatt az eredeti állapot a károsodottal

azonos műszaki paraméterekkel egyenértékű módon már nem állítható

helyre, akkor a biztosító a korszerűbb technológiából eredő értéknöveke-

dést a szolgáltatási összegből levonja. Amennyiben a károsodott vagyon-

tárgy helyreállítása az időközben megváltozott hatósági előírás, szabvány

vagy Európai Uniós követelmények miatt nem végezhető el annak eredeti

állapotára, akkor a biztosítási összegen belül az előírások változása miatti

többletköltséget is megtéríti a biztosító, biztosítási összegen belül maxi-

mum a károsodott vagyontárgy újraépítési/beszerzési értékének 10%-áig.

Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási eseményen kívül más ká-

rosító esemény, tényező (műszaki hiányosság vagy karbantartás elmulasz-

tása, illetve az épület, építmény építési előírásainak be nem tartása miatti

körülmény) is közrehatott, a biztosító a kárt olyan mértékben téríti meg,

amilyen mértékben az a biztosítási eseménynek tudható be.

5.B. A térítési összeg meghatározásának alapelvei



5.C. Költségtérítések
Megtéríti a biztosító a biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben szük-

ségszerűen, indokoltan felmerült és igazolt alábbi költségeket. A költsége-

ket a biztosító a biztosítási összegen felül fizeti ki, de alulbiztosítás esetén

a biztosító a költségeket az általános feltételek 8. pontjában foglaltaknak

megfelelően aránylagosan téríti meg.

5.D. A szolgáltatás különös szabályai
Amennyiben a helyiség

– mennyezetének és egyik oldalfalának;

– vagy két oldalfalának

a festése, tapétázása vagy mázolása károsodik, a biztosító a helyiség egész

felületének helyreállítási költségeit téríti meg.

Bérelt, kölcsönvett vagy megőrzésre átvett vagyontárgyak károsodása ese-

tén a kárt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a biztosí-

tott felelősséggel tartozik.

A biztosító az általános háztartási ingóság vagyoncsoport körében biztosí-

tott növénykultúrák, növények újratelepítési költségét csak abban az eset-

ben téríti meg, ha a növénykultúrák, növények teljesen elpusztultak.

Nem téríti meg a biztosító:

– a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok

miatt keletkezett károkat, amelyekről a biztosított (szerződő) tudott

vagy tudnia kellett;

– a biztosítási események által közvetlenül kiváltott azon károkat, ame-

lyek az épület avultságával, karbantartásának elmulasztásával, a kivite-

lezés szakszerűtlenségével vagy az építési szabályok be nem tartásával

okozati összefüggésben következnek be.

A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a sorozathoz (garnitúrához), kész-

lethez, gyűjteményhez tartozó egyes darabok károsodása estén arra az

anyagi hátrányra, amely a felsoroltak megcsonkulása miatt következett be,

továbbá az úgynevezett előszereteti értékre sem.

Nyílászárók üvegtörése biztosítási eseménynél nem téríti meg a biztosító az

üvegezést rögzítő tartószerkezet, annak elhasználódása vagy alakváltozása

(deformálódása) miatt szükségessé váló javítások költségeit.

6. Épülettulajdonosi és -használói
felelősségbiztosítás

6.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatá-

rozott biztosított.

6.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a szerződésben (kötvényben) az épület(ek)

kockázatviselés helyének feltüntetett területen elkövetett és a kockázatvi-

selés ideje alatt okozott károkra vonatkozik.

6.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződés lét-

rejöttekor 30 000 000 forint. Ez akkor is érvényes, ha a térítési kö-
telezettség – viselt felelősségük arányában – több személyt
terhel, illetve ha több személy lép fel kártérítési igénnyel.

6.D. Biztosítási események
A biztosító megtéríti azokat a biztosított által szerződésen kívül okozott va-

gyoni károkat (beleértve a személyi sérülésből eredő vagyoni károkat is),

amelyeket a biztosított az alábbi minőségében okoz és ezzel a károkozás-

sal a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik:

a. épülettulajdonosi minőség;

b. épület építtetői, felújítói minőség;

mint a szerződésen (kötvényen) megjelölt épület, lakás, melléképület, épít-

mény és telek tulajdonosa, aki(k) az alapbiztosításban biztosított(ak) és aki(k)

a Polgári Törvénykönyv 6:560.§-a (Az épület tulajdonosának felelőssége)

alapján tartozik/nak felelősséggel a bekövetkezett kár vonatkozásában.

c. Épülethasználói minőség; mint a biztosított ingatlan tulajdonosa, bér-

lője, használója, aki(k) az alapbiztosításban biztosított(ak) és aki(k)

– a Polgári Törvénykönyv 6:561.§-a (Felelősség tárgyak kidobásával, ki-

ejtésével vagy kiöntésével okozott kárért) alapján tartozik/nak fele-

lősséggel a bekövetkezett kár vonatkozásában;

– a szerződésen (kötvényen) feltüntetett főépület kockázatviselési helyén:

– fűtőolaj tárolója, gázpalack, gáztartály használója;

– elektromos háztartási berendezések üzembentartója.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok meg-
sértéséből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj), vala-
mint nem terjed ki jelen felelősségbiztosítás a biztosítottat
terhelő eljárási és jogi képviseleti költségekre, kamatokra.
Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt

– a károsult beleegyezésével okozta;

– a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fe-

nyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a

szükséges mértéket nem lépte túl;

– szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben;

– jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás

más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a kár-

okozót kártalanításra kötelezi.

A biztosító megtéríti továbbá:

– a szövetkezeti vagy közös tulajdonban álló házaknál azokat a károkat,

amelyeket tűz vagy robbanás, vezetékből és azok szerelvényeiből kiöm-

lő víz vagy gőz idézett elő a társasházi közös tulajdont vagy lakásszö-

vetkezeti tulajdont képező épületszerkezetekben, épületrészekben és

amelyek miatt a társasházközösség vagy a lakásszövetkezet a biztosí-

tottal szemben érvényesít kárigényt;

– a biztosított helyett a tűz, robbanás, vezetékből vagy azok szerelvénye-

iből kiömlő víz vagy gőz által okozott károkat is, amelyek miatt a bérbe

adó a jogszabály alapján igényt érvényesít a biztosított bérlővel szem-

ben.

A sorozatkár eseményeit egy káreseménynek kell tekinteni, és ez esetben a

kárbejelentés időpontja az az időpont, amikor a sorozatkár első káresemé-

nyét írásban a biztosított ellen benyújtják.

6.E. A biztosító szolgáltatása
A közös tulajdonosi minőségben okozott – a tulajdonosokat
terhelő – felelősségi károkat a biztosítottak tulajdoni hánya-
dának arányában téríti a biztosító.
A lakásszövetkezetet terhelő felelősségi károkat a biztosító-
nál biztosított lakások és a szövetkezet összes lakása arányá-
ban téríti a biztosító.
A biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított

módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért

jogszabály szerint felelős.

a. A biztosító a balesetből eredő munkaképtelenség vagy munkaképesség

csökkenés esetében a keresetveszteséget (jövedelemkiesést), illetőleg a

járadékot, továbbá a tartást pótló járadékot a szerződésben meghatá-

rozott biztosítási összegen belül, a magyar jog által meghatározott ter-

jedelemben és mértékben teljesíti a károsultnak.

b. A jövedelempótló járadék

Akinek munkaképessége a károkozás folytán csökkent, akkor követel-

het jövedelempótló járadékot, ha a káreset utáni jövedelme az azt meg-

előző időszak jövedelmét neki fel nem róható okból nem éri el.

Felmerülő költségek Szolgáltatás

Oltás, mentés

Alapbiztosításban biztosított
vagyontárgyak biztosítási összegének
5%-áig

Bontás, ideiglenes tetőépítés

Rom- és törmelékeltakarítás,
szállítás, egyszeri takarítás

Tervezés és hatósági
engedélyezés

Kárenyhítés

Ideiglenes lakás bérleti díja és
költözés költségei

6 hónapig, de maximum
500 000 forintig

Ideiglenes őrzés díja
(a káresemény észlelésétől)

5 napig, de maximum 50 000 forintig
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A jövedelempótló járadékot a munkaképesség-csökkenés és a bekövet-

kezett jövedelemkiesés mértékének együttes vizsgálata alapján kell

meghatározni.

A károsult jövedelemkiesését a károsodást megelőző egy évben elért

havi átlagjövedelmének alapulvételével kell meghatározni. Amennyiben

a károsodást megelőző egy évben a jövedelemben tartós változás kö-

vetkezett be, a változás utáni jövedelem átlagát kell figyelembe venni.

Amennyiben a jövedelemkiesés ily módon nem határozható meg, az

azonos vagy hasonló tevékenységet végző személyek havi átlagjövedel-

mét kell alapul venni.

A jövedelemkiesés meghatározásánál figyelembe kell venni azt a jövő-

beli változást is, amelynek bekövetkezésével számolni lehet. A jöve-

delemkiesés meghatározásánál nem vehető figyelembe az a jövedelem,

amelyet a károsult munkaképességének csökkenése ellenére rendkívüli

munkateljesítménnyel ér el.

c. A tartást pótló járadék

Tartást pótló járadéknak van helye a károkozás folytán meghalt sze-

méllyel szemben tartásra jogosult részére. A károkozó a tartást pótló já-

radék fizetésére abban az esetben is köteles, ha magatartásának e kö-

vetkezménye nem volt előrelátható.

A károkozó a tartást pótló járadék fizetésére akkor is köteles, ha a meg-

halt személy tartási kötelezettségének megszegésével nem nyújtotta

ténylegesen a tartást, vagy a járadékot igénylő a tartási igényét ment-

hető okból nem érvényesítette.

A tartást pótló járadék mértékének meghatározásánál a kiesett tartást

és a járadékot igénylő jövedelmét kell figyelembe venni. A járadék mér-

tékének meghatározásánál értékelni kell, ha a járadékot igénylő neki

felróható okból nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel, továbbá,

hogy érvényesíthet-e követelést azokkal szemben, akik az ő tartására a

meghalt személlyel egy sorban voltak kötelesek.

A járadék számítására egyebekben a jövedelempótló járadék számításá-

ra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

d. A járadék megváltoztatása vagy megszüntetése

A járadék meghatározásánál figyelembe vett körülmények lényeges

megváltozása esetén bármelyik fél kérheti a járadék mértékének és a já-

radékfizetés időtartamának megváltoztatását vagy a járadékfizetési kö-

telezettség megszüntetését.

e. A biztosító a járadékot a jogosultnak a szerződésben meghatározott

biztosítási összegen belül a fizetési kötelezettség kezdő időpontjától a

jogosultság lejártáig fizeti meg. Járadékfizetési kötelezettség esetén

mind a biztosító, mind a biztosított, mind a károsult kezdeményezheti

a járadék egyösszegű megváltását (tőkésítését). Az egyösszegű meg-

váltásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak tényét és össze-

gét mind a biztosító, mind a biztosított, mind pedig a károsult elfo-

gadja.

f. Felmerült kárként a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, azaz

azt az értéket téríti meg a biztosító, amelytől a károsult valamely dolog

megsemmisülése, elpusztulása, elvesztése, megrongálódása, értékcsök-

kenése stb. folytán elesett vagy egyébként károsodott.

g. Megtéríti a biztosító azt a költséget, amely a károsultat ért vagyoni hát-

rány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

h. A biztosító megtéríti a fedezetbe vont káresemények folytán ténylege-

sen felmerült, szükséges, indokolt és igazolt, a kárelhárítás és a káreny-

hítés körébe tartozó költségeket a következők szerint:

– a biztosítási eseménnyel kapcsolatos – a biztosítottat terhelő – oltás,

mentés romeltakarítás költségeit;

– a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését

szolgáló intézkedések következtében felmerülő költségeket;

– a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati (laborató-

riumi), valamint esetleges ténymegállapítási költségeket, ha a biztosí-

tó előzetes hozzájárulásával történt;

– a helyreállítással kapcsolatos tervezői, szakértői költségeket;

– a kárenyhítés és kárelhárítás körébe eső költségeket a biztosító akkor

is megtéríti, ha azok nem vezettek eredményre.

i. A biztosító a kártérítés összegéből a maradványértéket, a máshonnan

megtérülő kárértéket, valamint a károkozásból származó vagyoni előnyt

jogosult levonni. A biztosított a kárra hozzá bármilyen jogcímen befolyó

megtérülésről köteles a biztosítót tájékoztatni.

6.F. A kárrendezés szabályai
a. A károk mennyiségi és összegszerű megállapítása a biztosító vizsgálata

után a károsulttal és a biztosítottal való együttműködést követően tör-

ténik meg.

b. A biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak fizeti ki, a

károsult azonban igényét a biztosítóval szemben közvetlenül nem érvé-

nyesítheti. Ez a szabály nem akadályozza meg, hogy a károsult a bizto-

sítóval szemben annak bírósági megállapítása iránt indítson keresetet,

hogy a biztosított felelősségbiztosítási fedezete a károkozás időpontjá-

ban a károsult kárára fennállt-e.

c. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez

teljesítsen, amennyiben a károsult követelését közvetlenül kielégítette.

d. A károsult kártérítési igényének a biztosított által történt elismerése, tel-

jesítése és az azzal kapcsolatos egyezsége a biztosítóval szemben akkor

hatályos, ha ahhoz a biztosító előzetesen hozzájárult vagy azt utólag tu-

domásul vette. Nem hivatkozhat a biztosító arra, hogy a károsult köve-

telésének a biztosított által történt elismerése, teljesítése vagy az azzal

kapcsolatos egyezsége vele szemben hatálytalan, ha a követelés nyil-

vánvalóan megalapozott. A biztosított bírósági marasztalása a biztosí-

tóval szemben akkor hatályos, ha a biztosító a perben részt vett, a biz-

tosított képviseletéről gondoskodott vagy ezekről lemondott.

e. Amennyiben a biztosított a vele szemben támasztott kártérítési igények

miatti felelősségét vagy összegszerű helytállási kötelezettsége mértékét

nyilvánvalóan megalapozatlanul vitatja, a biztosító jogosult a károsultnak

teljesíteni. Az alaptalan tagadás többletköltségei a biztosítottat terhelik;

ha azokat a biztosító viselte, a biztosított azokat neki visszafizetni tartozik.

6.G. A biztosító mentesülése
A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bi-
zonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartással
a. a szerződő fél vagy a biztosított;
b. a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletveze-

tésre jogosult tagjuk vagy az általános szerződési feltétel-
ben meghatározott munkakört betöltő alkalmazottjuk,
tagjuk vagy megbízottjuk;

c. a biztosított jogi személynek az általános szerződési fel-
tételben meghatározott vezető beosztású tisztségviselője
vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja,
munkavállalója vagy megbízottja

okozta.
A fenti rendelkezést a kármegelőzési és a kárenyhítési köte-
lezettség megszegésére is alkalmazni kell.
A mentesülés szempontjából különösen az alábbi károkozás
minősülhet súlyosan gondatlannak:
– ha e tényt bíróság vagy más hatóság határozatával meg-

állapította;
– ha a károsult kára a biztosítottra irányadó hatósági vagy

szerződési kármegelőzési előírások súlyos és/vagy folya-
matos megsértése miatt következett be;

– a biztosított engedély nélkül vagy hatáskörének, feladat-
körének túllépésével végzett tevékenysége során okozta a
kárt;

– a biztosított a jogszabályokban, egyéb kötelező rendelke-
zésekben megkívánt személyi és tárgyi feltételek hiányá-
ban folytatja tevékenységét, és ez a tény a károkozásban
közrehatott;

– ha a biztosított a kárt a foglalkozás szabályainak súlyos
megsértésével okozta;

– ha a biztosított a kárt súlyosan ittas (2,51 ezrelék vagy
ennél magasabb véralkoholszint) vagy kábítószer hatása
alatt lévő állapotban és ezzel az állapotával összefüggés-
ben okozta.
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6.H. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem fedezi a biztosító azon károkat, amelyeket:
– a károkozó biztosított nem látott előre és nem is kellett

előre látnia;
– a biztosított maga szenved el.
Nem fedezi a biztosító:
– a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási

megtérítési igényeket;
– az elmaradt vagyoni előnyt;
– azokat a károkat, amelyek esetében a biztosított károko-

zása nem jogellenes;
– az olyan következményi károkat, amelyek nem mutatnak

ésszerű, szerves összefüggést a káreseménnyel és időben
is távoliak;

– a biztosítottat terhelő eljárási és jogi képviseleti költsége-
ket, kamatokat.

Nem téríti meg a biztosító az általános feltételekben megha-
tározott kizárásokon túl azokat a károkat, amelyeket a bizto-
sítottak:
– keresőfoglalkozás vagy tevékenység végzése során;
– folyamatos környezetszennyezéssel;
– egymásnak vagy hozzátartozóiknak;
– gépjármű-felelősségbiztosításra kötelezett jármű üzem-

bentartójaként;
– állatai a növényi kultúrában;
– jelen szerződésben biztosított vagyontárgyakban
okoznak.
Nem téríti meg a biztosító:
– A jogszabályban meghatározott felelősségnél szigorúbb,

szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helyt-
állási kötelezettségen alapuló kárigényeket.

– A jogszabály alapján megtérülő, az állam ellen is érvénye-
síthető igényeket.

– Gépjármű-felelősségbiztosítás, munkáltatói felelősségbiz-
tosítás, szakmai vagy szolgáltatás-felelősségbiztosítás
alapján téríthető károkat, amennyiben biztosítási védelem
ezekre a káreseményekre fennáll.

7. Jogvédelmi szolgáltatás az Épülettulajdonosi
és -használói felelősségbiztosítás alapján

7.A. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, a káresemény időpont-

jában hatályos összegig, amely a szerződés létrejöttekor 300 000 forint.

7.B. Biztosítási esemény
A biztosított, mint károkozó ellen a jelen alapbiztosítás épülettulajdonosi

és -használói felelősségbiztosítás feltételeiben meghatározott biztosítási

események alapján vagy azokkal közvetlen összefüggésben indítanak bíró-

sági vagy más hatósági eljárást a biztosítottal szemben.

7.C. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a következő szolgáltatást nyújtja az alábbi szabályozásnak meg-

felelően.

A biztosító vállalja, hogy jelen 7.C. pont a. és b. pontjában meghatározot-

tak szerint megtéríti

– a biztosított jogi képviselője költségeit, valamint

– a biztosítottat terhelő, bírósági, hatósági eljárásban jogerős határozat-

tal megállapított költségeket

minden olyan esetben, amikor a biztosított, mint károkozó ellen az épület-

tulajdonosi és -használói felelősségbiztosítás feltételeiben meghatározott

biztosítási események alapján vagy azokkal közvetlen összefüggésben indí-

tanak bírósági vagy más hatósági eljárást a biztosítottal szemben.

a. A biztosító jogvédelmi szolgáltatását az alábbiak szerint nyújtja:

– A biztosító által a biztosított részére egy biztosítási esemény kapcsán

nyújtandó teljesítések felső határát a biztosítási esemény bekövetke-

zésének időpontjában a szerződésben (kötvényben) meghatározott,

a felelősségbiztosításhoz kapcsolódó jogvédelem szolgáltatás biztosí-

tási összege képezi, függetlenül attól, hogy az egy biztosítási ese-

mény miatti igényérvényesítés milyen hosszú időn keresztül folyik.

Több biztosítási eseménynél, amelyek okozatilag össze-
függő egységes folyamatot alkotnak (sorozatkár), a jog-
védelmi szolgáltatásra vonatkozó biztosítási összeg csak
egyszer áll rendelkezésre.

– Perbeli egyezség esetén a biztosító a költségeket olyan arányban vi-

seli, ahogyan a perbeli egyezség alapján kifizetésre kerülő kártérítési

összeg a biztosított, mint károkozó ellen benyújtott kereset értékéhez

viszonyul. Peren kívüli egyezség esetén a biztosító által kifizetésre ke-

rülő ügyvédi munkadíj számításának alapja az egyezségben szereplő

kártérítési összeg.

– A biztosító fedezetet nyújt a folyamatban lévő bírósági, hatósági el-

járásokban azok jogerős befejezéséig akkor is, ha a biztosítási szer-

ződés időközben megszűnt, feltéve, hogy a biztosítási esemény a jog-

védelmi felelősségbiztosítást tartalmazó szerződés kockázatviselési

ideje alatt következett be.

b. A biztosító szolgáltatásai:

A biztosító jogvédelmi szolgáltatásként megtéríti a biztosított jogi kép-

viseletével kapcsolatban felmerült költségeket az alábbi elvek szerint

megbízott ügyvédek közreműködése esetén:

– Biztosítottnak jogában áll ügyvédet választani.

– Fenti választási jog csak olyan ügyvédekre vonatkozik, akiknek irodája

azon bíróság vagy közigazgatási hatóság székhelyén van, amely az

első fokon indítandó eljárásra illetékes. Amennyiben ezen helységben

egyáltalán nincs vagy csak egy ügyvéd működik, akkor választható

más, a törvényszék illetékességi területén működő ügyvéd is.

– Az ügyvédet közvetlenül a biztosított bízza meg. A biztosított köteles

az ügyvéd megbízásától számított 3 munkanapon belül a megbízott

ügyvéd nevét és székhelyét a biztosítónak írásban bejelenteni.

– Amennyiben a biztosított nem nevez meg ügyvédet, akkor azt a biz-

tosító választja ki.

– A biztosított visszautasíthatja a biztosító által kiválasztott első ügyvé-

det. Az ügyvéd visszautasítását írásban azonnal közölni kell. A bizto-

sító által kiválasztott további ügyvédeket a biztosított nem utasíthatja

vissza.

– Az ügyvéd megbízása teljesítéséért közvetlenül a biztosítottal szem-

ben felelős. A biztosító nem felel az ügyvéd tevékenységéért.

– Amennyiben a jelen jogvédelmi felelősségbiztosítás szerinti biztosítá-

si esemény kapcsán ugyanabban az eljárásban fellépő ellenérdekű

félnek a biztosító más biztosítási szerződés vagy kártérítési jogviszony

alapján biztosítási védelmet nyújt, a biztosító köteles a biztosítottat

erről a tényről haladéktalanul írásban értesíteni.

c. A biztosító a jogvédelmi szolgáltatás keretében a következő költségeket

téríti meg:

c/1. A biztosított ellen indított bírósági eljárás során felmerülő ügyvédi

költségeket:

– A biztosított pernyertessége esetén a biztosítottat képviselő

ügyvéd ügyvédi költségeit, levonva belőle azt az összeget, ami-

nek kifizetésére a bíróság a pervesztes felet kötelezi.

– A biztosított pervesztessége esetén a biztosítottat képviselő

ügyvéd ügyvédi költségeit, valamint azokat az ügyvédi költsé-

geket, amelyek kifizetésére a bíróság jogerős határozattal a biz-

tosítottat, mint pervesztes felet kötelezi.

– Az ügyvédi költségek fedezetére a biztosító indo-
kolt esetben előleget nyújthat, ami nem haladhatja
meg a jelen szerződésben jogvédelmi felelősségbiz-
tosításra meghatározott biztosítási összeg 50%-át.

– Amennyiben a jelen jogvédelmi felelősségbiztosítás alapján a biz-

tosító szolgáltatási kötelezettsége kevesebb, mint a biztosítottnak

folyósított előleg, akkor a biztosított köteles a fennálló különbö-

zetet – a tényleges szolgáltatási kötelezettség megállapításától

számított – 3 munkanapon belül visszafizetni a biztosító részére.

38



c/2. Polgári per vagy hatósági eljárás esetén a jogerős bírósági vagy ha-

tósági határozat alapján megállapított azon költségeket, amelye-

ket a biztosított mint károkozó köteles a károsult fél javára megfi-

zetni, feltéve, hogy ezekre a költségekre nem áll fenn más irányú

biztosítási védelem.

c/3. A jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján megállapított

és a biztosított által fizetendő, illetve megelőlegezendő:

– illeték összegét;

– a bíróság vagy hatóság által kirendelt szakértők, tolmácsok te-

vékenységéért járó díjat;

– a bírói vagy hatósági eljárás előlegét vagy díját;

– valamint a tanú(k)nak járó költségtérítést.

7.D. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
A jogvédelmi szolgáltatás fedezete nem terjed ki a követke-
ző esetekre:
– A biztosítottal vagy jogi képviselőjével szemben – a bizto-

sítási eseménnyel kapcsolatos eljárásban rosszhiszemű
pervitel vagy mulasztás miatt – kiszabott bírságra, illetve
a megnevezett magatartás miatti többletköltségre.

– A biztosítási esemény bekövetkezésének bejelentési idő-
pontja előtt keletkezett költségek térítésére.

7.E. A biztosított kötelezettségei
– Egészében és a valóságnak megfelelően tájékoztatni a biztosítót a min-

denkori tényállásról, és a biztosító kérésére valamennyi dokumentumot

átadni, illetve a biztosított képviseletét ellátó ügyvédet a titoktartás alól

felmenteni a biztosító irányában.

– A képviseletét ellátó ügyvédnek az adott ügyben képviseleti jogot adni,

őt teljes egészében és a valóságnak megfelelően a mindenkori tényál-

lásról tájékoztatni, és kívánságára minden okmányt rendelkezésére bo-

csátani.

– A felmerülő költségeket igazoló dokumentumot kiegyenlítés előtt mini-

mum 8 munkanappal a biztosító ellenőrzésére átadni.

– Mindent megtenni a költségek növekedésének megakadályozása érde-

kében, elkerülni minden olyan magatartást, körülményt, mely a költsé-

geket indokolatlanul növeli.

– A biztosító számára lehetővé tenni, hogy a károkozással kapcsolatos

igényeket lehetőség szerint peren kívül rendezze.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 160.§ (2) be-

kezdése alapján a jogvédelmi szolgáltatás a felelősségbiztosítási szolgálta-

táshoz kapcsolódik.

8. Családi balesetbiztosítás

8.A. Biztosított
Biztosított az a természetes személy, aki

a. az alapbiztosítás szerződésén (kötvényén) név szerint biztosítottként fel-

tüntetett természetes személy,

b. az a. pontban megnevezett biztosított közeli hozzátartozói és bejegy-

zett élettársa közül azok, akik a kockázatviselés helyén állandó lakcím-

mel rendelkeznek;

c. amennyiben nem állandóan lakott épületre vonatkozik az alapbiztosí-

tás, akkor az a. pontban megnevezett biztosított, valamint az a. pont-

ban megnevezett biztosított állandó lakcímére szintén állandó lakcím-

mel bejelentett közeli hozzátartozói és bejegyzett élettársa.

Az a. pontban megnevezett biztosított közeli hozzátartozói
és bejegyzett élettársa csak akkor biztosított személy, ha a
fentiekben megnevezett állandó lakcímmel a biztosítási ese-

ményt megelőzően születésüktől, közeli hozzátartozóvá, il-
letve bejegyzett élettárssá válástól vagy legalább 6 hónapja
rendelkeznek. Amennyiben az ingatlan a tulajdonos birtoká-
ba még nincs 6 hónapja, akkor a birtokba kerüléstől számítva
kell ott állandó lakcímmel rendelkezni.

8.B. Kedvezményezett
Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási esemény bekövetkezése

esetén a kiegészítő biztosítás szolgáltatásának igénybevételére jogosult. A

szolgáltatás teljesítése előtt a biztosító a kedvezményezett személyazonos-

ságát ellenőrzi.

A biztosítási szerződésben kedvezményezett lehet a szerződésben megne-

vezett személy. Ilyen személyek hiányában, vagy ha a kedvezményezett

megnevezése nem volt érvényes a biztosítási esemény időpontjában, a biz-

tosított vagy örököse.

Nem érvényes a kedvezményezett kijelölése, ha a szerződést a biztosított

hozzájárulása nélkül kötötték meg.

A szerződő fél a kedvezményezettet a biztosítóhoz címzett és a biztosító-

nak eljuttatott írásbeli nyilatkozattal jelölheti ki, és a biztosítási esemény be-

következéséig bármikor ugyanilyen formában a kijelölését visszavonhatja,

vagy a kijelölt kedvezményezett helyett más kedvezményezettet nevezhet

meg. Amennyiben nem a biztosított a szerződő fél, mindezekhez a biztosí-

tott írásbeli hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a szerződő fél a biztosítotthoz vagy a kedvezményezetthez in-

tézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezmé-

nyezett kijelölését folyamatosan hatályban tartja, a kedvezményezett kije-

lölését nem lehet visszavonni vagy megváltoztatni azon személy hozzájáru-

lása nélkül, akinek részére a kötelezettségvállalást tették. A szerződő fél

nyilatkozatáról a biztosítót tájékoztatni kell.

A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a bizto-

sítási esemény bekövetkezte előtt meghal vagy jogutód nélkül megszűnik.

8.C. Területi és időbeli hatály
Baleseti eredetű biztosítási esemény esetén a biztosító kockázatviselése a

kockázatviselési idő alatt, a világon bárhol bekövetkező, a különös feltétel

jelen 8. pontjában részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

Díjvisszatérítés munkanélküliség biztosítási esemény esetén a területi ha-

tály a magyar munkajogi szabályok alapján fennálló munkaviszonyra kor-

látozódik.

Díjvisszatérítés baleseti eredetű keresőképtelenség biztosítási esemény ese-

tén a területi hatály a magyar társadalombiztosítási szabályokban foglaltak

szerint Magyarországon járó betegállományra korlátozódik.

8.D. Biztosítási díj
A kiegészítő családi balesetbiztosítási fedezetet az alapbiztosítás külön díj

felszámítása nélkül tartalmazza.

8.E. Biztosítási összeg
A balesetbiztosítás szolgáltatási elemenkénti, kezdeti biztosítási összegei

biztosítottanként:

a. díjvisszatérítés esetére: maximum 6 hónap biztosítási díj;
b. a szerződő választása alapján 200 000 forinttól (200 000 forintonként

emelve) 2 000 000 forintig terjedhet

– baleseti halál esetén a választott biztosítási összeg 100%-a;

– baleseti eredetű 10-100%-os rokkantság esetén a választott biztosí-

tási összeg rokkantság fokának megfelelő hányada;

– baleseti eredetű 1-9%-os rokkantság esetén a választott biztosítási

összeg 1,25%-a;

– baleseti eredetű égési sérülés esetén a választott bizto-
sítási összeg 100%-a.

39



40

8.F. Biztosítási esemény

Biztosítási
esemény

Biztosítási esemény meghatározása Kizárások, szolgáltatáskorlátozások

8.F.1.
Díjvisszatérítés
munkanélküliség
esetén

A biztosítottnak a kockázatviselés kezdetétől
kezdődő 30 (harminc) egymást követő napot
meghaladó álláskeresőként (munkanélküliként)
történő nyilvántartása, ha a biztosított a mun-
kanélkülivé válását megelőzően legalább 6 hó-
napig folyamatosan a Munka Törvénykönyve
szerinti határozatlan időtartamú munkaviszony-
nyal rendelkezett.

Álláskeresőként (munkanélküliként) történő nyilvántartás esetén nem
terjed ki a biztosítás az alábbi kockázatokra, illetve károkra:
– a határozott tartamú munkaviszonyra;
– a nem munkaviszonyban álló biztosítottra (pl. egyéni vállalkozókra,

megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottakra vagy egyéb jog-
viszony alapján folytatott kereső foglalkozásokra);

– a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére, ki-
véve, ha az erről szóló megállapodásban kifejezetten megemlítésre
kerül, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszün-
tetésére az alábbi okok valamelyike miatt került sor:
– a munkáltatónál történt átszervezés, alkalmazotti létszámcsökken-

tés;
– a munkáltató jogutód nélküli megszűnése;
– a munkavállaló tartós keresőképtelensége;

– a munkaviszonynak a biztosított által kezdeményezett felmondás mi-
atti megszüntetésére;

– a munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére, megszüntetésére;
– a munkaviszonynak a munkáltató által azonnali hatályú felmondással

történő megszüntetésére, illetve ha a munkáltató a biztosított maga-
tartása miatt felmondással élt;

– a munkáltató általi felmondásra öregségi nyugdíjazás, rokkantsági
vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság megállapítása miatt ke-
rült sor;

– a biztosított munkaviszonyának megszűnésére, megszüntetésére, ha
azt a munkáltató a biztosítási szerződés létrejötte előtt már írásban
közölte vagy bejelentette;

– a biztosított az álláskeresővé válását megelőzően munkaviszonyban
állt ugyan, de a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését
megelőző 6 hónap során a munkavégzése – a táppénz, illetve a mun-
káltató érdekkörében felmerült ok kivételével – szünetelt.

A biztosító a szolgáltatások kapcsán az adott biztosítottra vonatkozóan, a
kockázatba kerülés kezdő napjától számított 6 hónap várakozási időt köt ki.

8.F.2.
Díjvisszatérítés
baleseti eredetű
keresőképtelen-
ség esetén

A biztosítottnak a kockázatviselés kezdetéhez
képest előzmény nélkül bekövetkezett, baleset-
ből eredő, 30 (harminc) egymást követő napot
meghaladó folyamatos, saját jogú (az arra jo-
gosult kórház, illetve orvos által igazolt) kere-
sőképtelensége.

A különös feltétel 8.G. pontjában meghatározottakon túl:
– a kockázatviselés kezdetét követő öngyilkossági kísérlettel, öncsonkí-

tással vagy annak kísérletével összefüggő események;
– olyan keresőképtelenség, amely nem a biztosított balesetével össze-

függő egészségi állapota miatt következett be (például – de nem ki-
zárólagosan – gyermekápolás miatt).

Kérjük, olvassa el a 8.G. pontban szereplő kizárásokat!

8.F.3. Baleseti
halál

A kockázatviselési idő alatt a biztosított bal-
esetből eredően bekövetkező halála.

A különös feltétel 8.G. pontjában meghatározva.
Kérjük, olvassa el az itt szereplő kizárásokat!

8.F.4. Baleseti
eredetű
rokkantság

A kockázatviselési idő alatt a biztosított baleset-
ből eredően bekövetkező rokkantsága.

A különös feltétel 8.G. pontjában meghatározva.
Kérjük, olvassa el az itt szereplő kizárásokat!

8.F.5. Baleseti
égési sérülés

Harmadfokú égési sérülés, amely a testfel-
szín legalább 20%-át érinti, ahogyan ezt a
un. „9-es szabály” vagy a „Lund and Brow-
der Body Surface Chart” által mérik.

A különös feltétel 8.G. pontjában meghatározottakon túl a biztosító egy
balesetből eredően csak egy égési sérülés kapcsán nyújt egyösszegű szol-
gáltatást.
Kérjük, olvassa el a 8.G. pontban szereplő kizárásokat!

8.G. Kizárás a Családi balesetbiztosítás esetén
A biztosító, a díjvisszatérítés munkanélküliség biztosítási
esemény kivételével, nem teljesít szolgáltatást, ha a biztosí-
tási esemény:
a. a kockázatviselés kezdete előtt bármely okból már sérült,

csonka, nem ép vagy funkciójában korlátozott testrészek,
szervek és ezek állapotával, a már meglévő betegségekkel,
maradandó egészségkárosodásokkal összefüggésben kö-
vetkezett be; valamint

b. biztosított által versenyszerűen űzött sporttevékenység
során (versenyen vagy edzésen) bekövetkező balesetekre;

c. a repülőeszközök, továbbá ejtőernyő (ideértve az ugrót
szállító légi eszközt is) használatából eredő balesetekre,
kivéve az olyan baleseteket, amelyeket a biztosított sze-

mély légi jármű utasaként, a polgári légi forgalomban en-
gedélyezett járművön vagy személyforgalomban engedé-
lyezett és kijelölt katonai légi járművön polgári utasként
szenved el (utasnak az minősül, aki a légi járműnek nem
üzembentartója és nem tartozik a személyzethez);

d. gépi erővel hajtott szárazföldi vagy légi, vagy vízi jármű-
vel országos vagy nemzetközi sportversenyen történő
részvétel következtében, vagy ilyen versenyre való felké-
szülés (edzés) keretében következik be;

e. motoros járművek versenyén vagy edzésein a nézőt érő
balesetekre (ideértve a teszt-túrákat és a rally versenyeket
is);

f. az országos és nemzetközi síugró, bob, síbob versenyeken
(edzéseken) a nézőt érő balesetekre;



g. a biztosított vezetői engedély vagy más szükséges hatósá-
gi engedély nélküli, vagy ittas állapotával okozati össze-
függésben történt vasúti, légi, vízi, közúti jármű és gép-
jármű vezetése közben, ideértve a nem közforgalmi úton
történt gépjárművezetést is;

h. a biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék vagy
ennél magasabb véralkoholszint) okozati összefüggésben
következett be;

i. kábítószer vagy bódító hatású anyag, továbbá nem orvos
által előírt gyógyszer fogyasztása miatti tudatzavar vagy
a belátási képesség csökkenése miatt történt;

j. mentális- és viselkedészavarokkal összefüggésben történt;
k. a biztosított által végzett (vagy végeztetett) gyógyeljárá-

sokból, beavatkozásokból fakadó következményekre, ha
indítóokuk nem biztosítási esemény;

l. ha a biztosítási eseményt öngyógyítás okozta;
m. orvosilag nem indokolt műtétekből, kórházi ápolásból,

gyógyító eljárásokból vagy sebészeti beavatkozásokból
ered;

n. ha a biztosítási esemény nem orvosi szakvégzettségű
egyén általi kezeléssel összefüggésben következett be;

o. szívinfarktus, epilepszia és agyvérzés miatti balesetek kö-
vetkezménye;

p. ha a biztosítási esemény a biztosított HIV vírus fertőzött-
sége, AIDS betegsége miatt következett be;

q. olyan csonttörés, csontrepedés, mely patológiás csonttö-
résnek minősül, mert a bekövetkeztében közvetve vagy
közvetlenül, részben vagy egészben bármely fennálló
csontbetegség hatott közre: pl. csont- és porcdaganat bár-
mely formája, csontvelőgyulladás (osteomyelitis), súlyos
csontritkulás (osteoporosis), csontlágyulás (osteomalacia),
illetve azok szövődménye.

8.H. Családi balesetbiztosítás megszűnése
Az adott biztosított vonatkozásában megszűnik a biztosítotti jogviszony a

biztosított baleseti halála, illetve a 100%-os rokkantsága biztosítási esemé-

nyek bekövetkezése esetén.

8.I. A biztosító szolgáltatása díjvisszatérítés esetén
Díjvisszatérítés munkanélküliség vagy díjvisszatérítés baleseti eredetű kereső-

képtelenség biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a tartós be-

tegállomány, illetve az álláskeresés időtartama alatt, de megszakítás nélkül

egy biztosítási esemény kapcsán legfeljebb a biztosítási esemény bekövetke-

zését követő 6 havi időszakra visszatéríti a jelen szerződés biztosítási díját.

8.J. A biztosító szolgáltatása balesetbiztosítás esetén
a. A biztosított baleseti halála esetén a baleseti eredetű halál esetére szóló

összeget fizeti a biztosító.

b. A biztosított baleseti eredetű 10-100% rokkantsága esetén a baleseti

rokkantság esetére szóló összegből a rokkantság fokának megfelelő há-

nyadot fizeti a biztosító a biztosítottnak, az 1. sz. táblázatban rögzített

különböző rokkantsági fokoknak megfelelően.

c. A biztosított baleseti eredetű 1-9%-os rokkantsága esetén a 100%-os

baleseti rokkantság esetére szóló biztosítási összeg 1,25%-át fizeti a

biztosító a biztosítottnak.

d. A biztosított égési sérülése esetén az égési sérülés esetére
szóló összeget fizeti a biztosító a biztosítottnak. A biztosí-
tó egy balesetből eredően csak egy égési sérülés kapcsán
nyújt szolgáltatást.

e. A baleseti halál esetére szóló biztosítási összegből a biztosító levonja az

ugyanebből a balesetből eredő rokkantság miatt már kifizetett össze-

get. Amennyiben a baleseti rokkantságra kifizetett szolgáltatások össze-

ge meghaladja a baleseti halálra szóló szolgáltatás összegét, az esetle-

ges többletkifizetést a biztosító nem követelheti vissza.

8.K. Rokkantsági fok meghatározása

a. A biztosító a balesetből eredő rokkantság fokát a jelen 8.K. pont elvá-

laszthatatlan részét képező 1. számú táblázatban foglaltaknak megfe-

lelően állapítja meg.

b. A szerződés kockázatviselési ideje alatt bekövetkező balesetekből eredő

maradandó baleseti sérülések mértékei (rokkantsági fokok) összegződ-

nek. Amennyiben az összegzett rokkantsági fok eléri a 100%-ot, a biz-

tosítási védelem az adott biztosított tekintetében megszűnik.

c. A biztosító az adott biztosítási év során bekövetkező különböző balese-

tekből eredő, de következményeiket tekintve egymásra ható rokkantsá-

got előidéző sérülések esetén, a legsúlyosabb következményekkel járó

sérülésre teljesít szolgáltatást úgy, hogy a kifizetendő összeget a

könnyebb sérülésekre már teljesített szolgáltatással csökkenti.

d. A tartós rokkantságot és annak mértékét a biztosító orvosa állapítja

meg. A biztosító orvosa által megállapított maradandó rokkantság foka

független a rehabilitációs szakértői szerv által megállapított rokkantsági

foktól.

e. Az 1. számú táblázatban felsorolt érzékszervek vagy testrészek részle-

ges elvesztése vagy károsodása esetén a rokkantság fokát a biztosító or-

vosa ennek megfelelő mértékben állapítja meg.

f. Az érzékszervek működőképességének részleges elvesztése esetén, a

szolgáltatást legfeljebb a megfelelő rokkantsági fok 75%-ában lehet

meghatározni.

g. Amennyiben a rokkantság foka az 1. számú táblázat alapján nem álla-

pítható meg, akkor azt a biztosító orvosa állapítja meg.

h. Egy balesetből fakadó több sérülés esetén, a szolgáltatás teljesítése

során a rokkantsági táblázat, valamint a g-i. pontok alapján adódó szá-

zalékok összegzésre kerülnek.

i. A baleseti rokkantság végleges fokát a biztosító a baleset bekövetkezte

után legkésőbb 2 évvel állapítja meg. Amennyiben a rokkantság végle-

ges foka meghaladja az előzetesen megállapított rokkantsági fokot, a

biztosító a rokkantsági fok különbözetének megfelelő többletszolgálta-

tást kifizeti.

j. A végleges rokkantsági fok megállapítása után, a végelszámolás során

a kifizetendő baleseti rokkantsági biztosítási összegből ugyanezen biz-

tosítási eseményből adódóan rokkantságra már kifizetett összegek le-

vonásra kerülnek.

k. A biztosítottnak a kockázatviselés kezdetét megelőzően keletkezett

rokkantsága, maradandó egészségkárosodása a jelen kiegészítő biztosí-

tás hatálya alá tartozó biztosítási eseményből következő rokkantsága, a

rokkantság mértékének számításakor nem vehető figyelembe akkor

sem, ha súlyosbítja a jelen szerződés hatálya alá tartozó biztosítási ese-

mény következményét, a rokkantság fokát.

1. számú táblázat

Testrészek Rokkantság
károsodása foka

egyik felsô végtag vállízülettôl való teljes elvesztése
vagy teljes mûködésképtelensége

70%

egyik felsô végtag könyökízület fölött való teljes elvesztése
vagy teljes mûködésképtelensége

65%

egyik felsô végtag könyökízület alatt való teljes elvesztése
vagy mûködésképtelensége, továbbá az egyik kéz 60%
teljes elvesztése vagy mûködésképtelensége

egyik hüvelykujj teljes elvesztése vagy mûködésképtelensége 20%

egyik mutatóujj teljes elvesztése vagy mûködésképtelensége 10%

bármely más ujj teljes elvesztése vagy mûködésképtelensége 5%

egyik alsó végtag combközép fölött való teljes elvesztése
vagy mûködésképtelensége

70%

egyik alsó végtag combközépig való teljes elvesztése
vagy mûködésképtelensége

60%
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8.L. Biztosító teljesítése

A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 8

munkanapon belül személyesen vagy írásban a biztosítónál

be kell jelenteni, a szükséges felvilágosításokat meg kell

adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások

tartalmának ellenőrzését. Ennek elmaradása esetén a biztosí-

tó kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosító kötele-

zettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetet-

lenné válnak.

A biztosított életben léte esetén a szolgáltatás teljesítésének

feltétele, hogy a biztosított a szolgáltatási igény elbírálása

szempontjából lényeges körülményekre vonatkozóan fel-

mentést ad az orvosi titoktartás alól minden olyan orvosnak,

kórháznak és egészségügyi intézménynek, amelyek őt kezel-

ték, és felhatalmazza a biztosítót, hogy a közölt adatok, tu-

domására jutott egyéb körülmények ellenőrzése céljából
ezektől a szükséges információkat beszerezze, valamint
ugyanebből a célból más biztosítóval, a társadalombiztosító-
val és egyéb hatósággal kapcsolatba lépjen. Amennyiben a
biztosított az orvosi titoktartás alóli felmentő nyilatkozatot
nem adja meg, és emiatt lényeges körülmények kideríthetet-
lenné válnak, a biztosító kötelezettsége nem áll be.
A biztosított kárenyhítési kötelezettségére tekintettel az alábbiakra köteles.

– A baleset után haladéktalanul orvosi segítséget kell igénybe venni, és az

orvosi kezelést a gyógyító eljárás befejezéséig folytatni kell.

– Gondoskodni kell továbbá a megfelelő ápolásról, és általában töreked-

ni kell a biztosítási esemény következményeinek lehetőség szerinti elhá-

rítására, illetve enyhítésére.

A jelen pontban felsoroltakon túl a biztosított az adott helyzetben általá-

ban elvárható magatartás követelménye szerint köteles a kárt enyhíteni.

Amennyiben a biztosított kárenyhítési kötelezettségének
nem tesz eleget, a biztosító annyiban mentesül a teljesítés
alól, amennyiben a biztosított mulasztása közrehatott álla-
potának súlyosabbá válásában.
A szolgáltatási igény bejelentésekor a biztosító az alábbi dokumentumok

bemutatását kérheti:

– a biztosított születési idejét hitelt érdemlően igazoló okirat;

– halotti anyakönyvi kivonat;

– a halál okát igazoló halottvizsgálati bizonyítvány, boncolási jegyzőkönyv,

hatósági és igazságügyi orvosszakértői vizsgálat eredményei;

– a biztosítási esemény bekövetkeztével és annak következményeivel kap-

csolatos kezelőorvosi orvosi dokumentációk, orvosi vizsgálat eredmé-

nyei, keresőképtelenséget igazoló dokumentációk, orvosszakértői véle-

ményezések;

– a közlési kötelezettség vizsgálatához kezelőorvosi orvosi dokumentá-

ciók, orvosi vizsgálat eredményei, orvosszakértői véleményezések;

– a kizárt kockázatok ellenőrzéséhez szükséges hatósági eljárás során ke-

letkezett iratok és orvosszakértői dokumentációk;

– a kedvezményezett azonosítását hitelt érdemlően igazoló okirat, alapító

okirat, jogerős hagyatéki végzés, öröklési bizonyítvány, jogerős gyám-

hatósági határozat.

Az okiratok beszerzésének költségei a biztosítottat, kedvez-
ményezettet terhelik, beleértve a fentiekben előírt orvosi és
hatósági eljárásokra vonatkozó iratok, dokumentációk hite-
les magyar nyelvű fordítását.

Testrészek Rokkantság
károsodása foka

egyik alsó végtag lábszár közepéig való vagy egyik lábfej teljes
elvesztése vagy mûködésképtelensége

50%

egyik lábfej boka szintjében való elvesztése vagy teljes
mûködôképtelensége

30%

egyik nagylábujj teljes elvesztése vagy mûködésképtelensége 5%

bármely más lábujj teljes elvesztése vagy mûködésképtelensége 2%

mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100%

egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35%

egyik szem látóképességének teljes elvesztése,
amennyiben a biztosított a másik szem látóképességét 65%
már a biztosítási eseményt megelôzôen elvesztette

mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60%

egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 15%

egyik fül hallóképességének teljes elvesztése, amennyiben
a biztosított a másik fül hallóképességét már a biztosítási 45%
eseményt megelôzôen elvesztette

a beszélôképesség teljes elvesztése 60%

a szaglóérzék teljes elvesztése 10%

az ízlelôképesség teljes elvesztése 5%
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1. Gyorsszerviz-szolgáltatás (G24 asszisztencia)

A biztosító asszisztenciaszolgáltatást nyújt a következőkben részletezettek-

nek megfelelően.

1.A. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, a szerződésen (köt-

vényen) feltüntetett kockázatviselési helyen bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

1.B. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződés lét-

rejöttekor 100 000 forint.

1.C. Biztosítási esemény
A lakóépület előre nem látható váratlan meghibásodása, valamint hirtelen,

véletlenszerűen fellépő külső mechanikai hatás miatti károsodása követ-

keztében – a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében –

szükséges és halaszthatatlan – a káresemény bekövetkezésétől szá-
mított 24 órán belül bejelentett – hibaelhárítás, aminek költségeit

megtéríti a biztosító.

Biztosítási esemény a főépület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghi-

básodása vagy olyan váratlan külső mechanikai behatás következtében ki-

alakult helyzet (vészhelyzet), amely sürgős és halaszthatatlan beavatkozást

kíván a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében, és a vész-

helyzet az alábbi szakmák valamelyikét érinti:

– duguláselhárító;

– vízszerelő;

– gázszerelő;

– fűtésszerelő;

– villanyszerelő;

– zárszerelő, zárjavító;

– üveges;

– tetőfedő.

Akkor nyújt szolgáltatást a biztosító, ha azt a káresemény
bekövetkezésétől számított 24 órán belül telefonon bejelen-
tik. A biztosítási szerződés megkötésekor a telefonszám:
+36 1 458 4431. A mindenkori aktuális telefonszámról kérjük,
tájékozódjon a biztosító honlapján.

Nem biztosítási esemény:
– a természetes elhasználódásból, karbantartás elmulasztá-

sából eredő tartósan fennálló meghibásodás;
– ha a szolgáltatás keretében végzett hibaelhárítás helyén

azért következik be ismételten meghibásodás, mert a biz-
tosító közvetítése során megbízott szakipari vállalkozás
munkatársa részéről – a műszakilag biztonságos működés
érdekében – meghatározott további javításokat a biztosí-
tott elmulasztotta elvégeztetni;

– a szakszerűtlenül végzett hibaelhárítással összefüggő
meghibásodás, következményi kár;

– ha a biztosított a hibaelhárítás elkezdéséig nem gondos-
kodik a további károk megelőzéséről, és nem teszi lehető-
vé a hibaelhárítás káresemény bekövetkezésétől számított
2 napon belüli elvégzését.

1.D. G24 asszisztenciaszolgáltatás
a. A biztosított az év minden napján 24 órás telefonszolgálat segítségével

veheti igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatás telefonszáma megtalálha-

tó a szóban forgó szolgáltatást tartalmazó lakásbiztosítási szerződésen

(kötvényen), interneten a www.groupama.hu címen, és a jogosult ügy-

fél megkérdezheti – személyesen vagy telefonon – a Groupama Biztosí-

tó Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban.

b. A telefonbejelentés tartalma alapján a biztosító nevében eljáró ügyinté-

ző tájékoztatást nyújthat, hogy az adott károsodás miatt szükséges hi-

baelhárítás biztosítási eseménynek minősül vagy nem.

– Amennyiben biztosítási esemény következett be, akkor a biztosító

ügyintézője intézkedik, hogy a hibaelhárításhoz szükséges szakipari

vállalkozás lehetőség szerint a – biztosított által telefonon tett – beje-

lentéstől számított 24 órán belül elvégezze a gyorsszerviz-szolgáltatást.

– Amennyiben az adott meghibásodás, károsodás nem biztosítási ese-

mény miatt következett be, akkor a biztosító ügyintézője csak tájé-

koztatást ad, miszerint a munka elvégzéséhez melyik szakipari vállal-

kozást célszerű megkeresni.

1.E. A biztosító kötelezettsége
a. A biztosítási eseménynek minősülő hibaelhárítás elvégzésének időpont-

ját a biztosítottal történt időpont egyeztetés után a biztosító közli az ál-

tala közvetített vállalkozás képviselőjével.

b. A biztosító vállalja a biztosítási eseménynek minősülő hibaelhárításhoz

szakipari tevékenységet folytató vállalkozások közvetítését.

c. A biztosító viseli a biztosítási eseménynek minősülő hiba-
elhárítás költségeit, szabályosan kiállított számla ellené-
ben – amely tartalmazza a kiszállási díjat, az anyagköltsé-
get, a munkadíjat, valamint az áfát (általános forgalmi
adót) – az adott kár helyreállításának műszakilag indokolt
értékéig, legfeljebb a szerződésben a káreseményre és biz-
tosítási időszakra megjelölt összegig.

A káreseményenként, illetve biztosítási időszakonként meg-
határozott összeget meghaladó hibaelhárítási költség a biz-
tosítottat terheli. A biztosítottnak közvetlenül az adott
munkát végző vállalkozás számára kell a felmerült többlet-
költséget megfizetni.
Amennyiben a hibaelhárítás az érvényben lévő lakásbiztosí-
tási szerződés alapbiztosítás különös feltételében és a bizto-
sítási szerződésbe fedezetbe vont kiegészítő biztosítások kü-
lönös feltételében meghatározott – „G24 asszisztencia”
szolgáltatáson kívüli – biztosítási esemény miatt vált szüksé-
gessé, úgy a biztosított által hibaelhárításra kifizetett – szám-
lával igazolt –, a szerződési feltételben az éves limitre meg-
határozott összegen felüli többletköltséget a biztosító,
amennyiben az alapbiztosítás alapján téríthető, megfizeti a
biztosított részére.
A biztosított és a biztosító által ajánlott vállalkozás áll szer-
ződéses jogviszonyban a biztosítási eseménynek minősülő hi-
balehárítás elvégzése tekintetében.
A biztosított közvetlenül a szakipari vállalkozással szemben
érvényesítheti garanciális, illetve kárigényét, mert a biztosító
nem tartozik felelősséggel a szakipari vállalkozás tevékenysé-
gének szakszerűségéért, valamint a biztosított ingatlanban
végzett hibaelhárítási munka során keletkező károkért.
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Az egyes kiegészítő biztosítások különös feltételei alapján
létrejött szerződésekre az itt nem szabályozott kérdésekben
az általános feltételek és az alapbiztosítás különös feltételei
az irányadók. Amennyiben a kiegészítő biztosítások különös

feltételei az általános feltételektől, vagy az alapbiztosítás
különös feltételeitől eltérő rendelkezéseket tartalmaznak,
úgy a kiegészítő biztosítások különös feltételeinek rendelke-
zése az irányadó.

IV. KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK



Amennyiben biztosítási eseménynek nem minősülő meghi-
básodás, károsodás helyreállításához ajánlott szakipari vál-
lalkozást a biztosító, úgy ebben az esetben az elvégzett
munka minden költsége a biztosítottat terheli.

1.F. Külön díj nélküli szolgáltatás
A biztosító külön díj nélkül lehetővé teszi, hogy a biztosított különböző pl.

biztonságtechnikával foglalkozó vállalkozások; utazási-, háztartási gépek

javítását végző szolgáltatások nyitva tartása; szabadidős programok stb.

ügyekben tájékoztatást kérjen a megadott telefonszámán.

A biztosító az asszisztenciaszolgáltatás keretén belül lehetővé teszi a bizto-

sítottnak az alább megnevezett tevékenységi körökben megbízható szak-

emberek garantált áron történő szolgáltatásainak igénybevételét és a biz-

tosított számára történő megszervezését:

– háziápolás, idősgondozás;

– gyermekfelügyelet;

– fűtéskészülékek átvizsgálása;

– káresemény (vészelhárítás) utáni helyreállítás;

– betöréses lopás utáni helyreállítás;

– olyan szórakoztató elektronikai cikkek és háztartási gépek javítása,

amelyek kiskereskedelmi ára készülékenként legalább 35 000 Ft.

A biztosító kizárólag az előzőekben megnevezett szolgálta-
tások ajánlását, közvetítését és a biztosított igényeinek meg-
felelő megszervezését vállalja. A biztosított által igénybe
vett szolgáltatás ellenértékét közvetlenül a vele szerződést
kötő szolgáltatónak kell maradéktalanul kifizetnie.
A biztosított által igénybe vett szolgáltatás minőségével, tel-
jesítésével kapcsolatban, valamint a szolgáltatás során oko-
zott károkért közvetlenül a szolgáltató tartozik felelősséggel
a megrendelője felé. A felmerülő kárigényt közvetlenül a
szolgáltató részére kell benyújtani.

2. Magánemberi felelősségbiztosítás különös
feltételei

2.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatá-

rozott biztosított.

2.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a világon bárhol, a kockázatviselés ideje alatt

okozott károkra vonatkozik.

2.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződés meg-

kötésekor a szerződő választása alapján 5 000 000 forinttól (5 000 000 fo-

rintonként emelve) 30 000 000 forintig terjedhet.

Ez a felelősségbiztosítási limit akkor is érvényes, ha a téríté-
si kötelezettség – viselt felelősségük arányában – több sze-
mélyt terhel, illetve, ha több személy lép fel kártérítési
igénynyel, vagy ha a biztosítási időszakon belül több biztosí-
tott több különböző kárt okoz.

2.D. Biztosítási események
A biztosított által szerződésen kívül okozott vagyoni károk (beleértve a sze-

mélyi sérülésből eredő vagyoni károkat is), amelyeket a biztosított az aláb-

bi minőségében okoz, és ezzel a károkozással a magyar jog szabályai sze-

rint kártérítési kötelezettséggel tartozik:

– közúti balesetet előidéző gyalogos;

– kézzel működtetett szállítóeszköz használó;

– emberi erővel hajtott vagy elektromos meghajtású rokkantjármű használó;

– házi- és hobbiállattartó (kivéve kutyatartó);

– belátási képességgel nem rendelkező vagy korlátozott belátási képessé-

gű személyek gondozója;

– kerékpár használó.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok meg-
sértéséből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj), vala-

mint nem terjed ki jelen felelősségbiztosítás a biztosítottat
terhelő eljárási és jogi képviseleti költségekre, kamatokra.
Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt

– a károsult beleegyezésével okozta;

– a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fe-

nyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a

szükséges mértéket nem lépte túl;

– szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben;

– jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás

más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a kár-

okozót kártalanításra kötelezi.

A sorozatkár eseményeit egy káreseménynek kell tekinteni, és ez esetben a

kárbejelentés időpontja az az időpont, amikor a sorozatkár első káresemé-

nyét írásban a biztosított ellen benyújtják.

2.E. A biztosító szolgáltatása
A biztosító az Alapbiztosítás 6. Épülettulajdonosi és -használói felelősség-

biztosítás 6.E-F. pontjai szerint nyújt szolgáltatást.

2.F. A biztosító mentesülése
A biztosító mentesülése megegyezik az Alapbiztosítás 6. Épü-
lettulajdonosi és -használói felelősségbiztosítás 6.G. pontjá-
ban leírtakkal.

2.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Az Alapbiztosítás 6. Épülettulajdonosi és -használói felelős-
ségbiztosítás 6.H. pontjában leírt kizárások és szolgáltatás-
korlátozások, valamint:
– Házi- és/vagy hobbiállattartói minőségben járműben, ke-

rékpárban okozott károk kizárólag abban az esetben térül-
nek, amennyiben az állat és a jármű, kerékpár között köz-
vetlen fizikai kapcsolat jött létre (harapás, rúgás, ütközés,
stb.) és a kár ezzel közvetlen vagy az ebből kiinduló oko-
zati és szükségszerű összefüggésben keletkezett.

– Nem téríti meg az okozott kárt a biztosító, ha a házi-
és/vagy hobbiállatot a tulajdonos nem az állattartásra vo-
natkozó rendeletekben meghatározottak szerint tartotta
és ez okozati összefüggésben van az okozott kárral.

– Nem téríti meg a biztosító a biztosított háziállatai által nö-
vényi kultúrákban okozott kárt.

– Jogszabályi tilalom ellenére tartott állatok által okozott kár.

3. Családi baleseti eredetű csonttörés biztosítás
különös feltételei

3.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás 8. Családi balesetbiztosítás 8.A. pontjában meghatáro-

zott biztosítottak.

3.B. Területi és időbeli hatály
Baleseti eredetű biztosítási esemény esetén a biztosító kockázatviselése a

kockázatviselési idő alatt, a világon bárhol bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

3.C. Biztosítási összeg
A balesetbiztosítás szolgáltatás kezdeti biztosítási összege biztosítottanként

a szerződő választása alapján 5000 forinttól (5000 forintonként emelve)

30 000 forintig terjedhet.

3.D. Biztosítási esemény
A biztosított kockázatviselési idő alatt bekövetkező baleseti eredetű csont-

törése, csontrepedése.

3.E. A biztosító szolgáltatása
A biztosított kockázatviselési idő alatt bekövetkező baleseti eredetű csont-

törése esetén a biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biz-
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tosítási összegig megtéríti a baleseti eredetű csonttörés esetére szóló

összeget. A biztosító a biztosított baleseti eredetű élő fog tö-
rése esetén hivatalos, hiteles, naplószámmal ellátott orvosi
igazolást kér be arról, hogy a baleset előtt az érintett fogak
kezeletlenek, épek voltak.

3.F. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Az Alapbiztosítás 8. Családi balesetbiztosítás 8.G. pontjában
meghatározottak.
Egy balesetből eredően egy biztosított vonatkozásában egy
csonttörés, csontrepedés esetére szóló összeget térít a bizto-
sító, függetlenül attól, hogy a balesetből következően hány
csont törik el, reped meg.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Alapbiztosítás Családi balesetbiz-

tosításra vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

4. Iskolai lopás biztosítás különös feltételei

4.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

4.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, Magyarországon

bekövetkező, jelen különös feltételben részletezett biztosítási eseményre

vonatkozik.

4.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 20 000 forinttól (20 000 forin-

tonként emelve) 100 000 forintig terjedhet.

4.D. Biztosított vagyontárgyak
Az alapbiztosításban biztosított általános háztartási ingóságok.

4.E. Biztosítási esemény
A biztosított 6-15 év közötti gyermekétől a tanórák és napközi időszak alatt

az iskolából az általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó va-

gyontárgyakat ismeretlen személy(ek) jogtalanul eltulajdonítják, és erről

igazoltan iskolai jegyzőkönyv készül.

4.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási

esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit, az alap-

biztosítás 5. pontja szerint.

4.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem minősül biztosítási eseménynek a különórákon, délutá-
ni foglalkozásokon, valamint az iskola által szervezett sza-
badidős programokon történő lopáskár.
Iskolának minősül: az intézményes nevelés-oktatásban tankötelezettség

teljesítésére szolgáló intézmény (általános iskola, középfokú iskola, Közne-

velési és Szakképzési Hídprogram, fejlesztő nevelés-oktatás).

5. Internetasszisztencia

A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy munkanapokon reggel 7 és este

7 óra között fogadja a biztosított telefonhívásait és IT távsegítséget nyújt.

A biztosító a szolgáltatást biztosítási évente legfeljebb 10 alkalomra nyújtja.

A biztosító a szolgáltatást a Europ Assistance Magyarország Kft. (1134

Budapest, Dévai utca 26–28., Cégjegyzékszám: 01 09 565790, Adószám:

12231401-2-41), mint a biztosító megbízása alapján kiszervezett tevé-

kenységet végző szervezet országos segítségnyújtási hálózatával együttmű-

ködve nyújtja.

A biztosító – a kiszervezett tevékenységet végző útján – élő-
hangos telefonos szolgáltatást működtet. Akkor nyújt szolgál-
tatást a biztosító, ha a káreseményt telefonon bejelentik. A biz-
tosítási szerződés megkötésekor a telefonszám: +36 1 458 4431.
A mindenkori aktuális telefonszámról kérjük, tájékozódjon a
biztosító honlapján.
Biztosítási eseménynek minősül az informatikai hardver és szoftver eszkö-

zökkel kapcsolatos problémák felmerülése.

A biztosító a közreműködőjén keresztül az alábbi szolgáltatást nyújtja:

– informatikai hardver eszközök meghibásodásának, problémáinak azo-

nosítása, segítség a probléma elhárításában;

– tényleges meghibásodás esetén intézkedés a javítás érdekében, kapcso-

latfelvétel a javítást végző szervizzel, időpont egyeztetés.

A távsegítség, az:

– e-mail beállítás;

– internet-kapcsolat beállítása, router (nem szolgáltatói) konfigurálása;

– általános office beállítás támogatása;

– meglévő, jogtiszta szoftver telepítése;

– WIFI beállítás;

– tablet beállítás;

– operációs rendszer és csatlakoztatott eszközök (pl. nyomtató, pendrive)

telepítése;

– tablet, laptop, okos telefon otthoni környezetbe illesztése;

– új WIFI hálózat létrehozása;

– okostelefon kezelő szoftver telepítése laptopra, tabletre;

– okostelefon szinkronizációs kérdések.

A biztosított köteles az eseményre vonatkozó fedezet ellenőrzéséhez szük-

séges információkat a biztosító közreműködőjének rendelkezésre bocsátani.

Amennyiben a biztosított biztosítási fedezettel rendelkezik az általa bejelen-

tett eseménnyel kapcsolatban, a biztosító közreműködője megszervezi szá-

mára a szolgáltatást. Amennyiben az adott biztosítási eseményre vonatkozó-

an megfelelő információt tud nyújtani, arról tájékoztatja az ügyfelet. Abban

az esetben, ha az adott eseményre vonatkozó információ nyújtása, szolgál-

tatás nyújtása speciális szakértelmet igényel, és a szolgáltatást ellátó partner

éppen rendelkezésre áll, a biztosító közreműködője telefonon átkapcsolja az

ügyfél számára. Amennyiben ilyen partner éppen nem áll rendelkezésre, a

biztosító közreműködője megszervezi a szolgáltatást, és a megfelelő partner

a biztosítottat 1 munkanapon belül munkaidőben (7.00 – 19.00 között) te-

lefonon felkeresi.

6. Orvosi asszisztencia

A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a nap 24 órájában (az év minden

napján) fogadja a biztosított telefonhívásait és jelen feltételek alapján egész-

ségügyi szolgáltató partnere az Advance Medical Hungary Kft. (cím: 1085 Bu-

dapest, Baross utca 22.; adószám: 13613781-2-42, a továbbiakban: szolgálta-

tó) révén szolgáltatást nyújt. A telefonszám megtalálható a biztosító honlapján.

A biztosító – a kiszervezett tevékenységet végző útján – élőhangos, non-

stop telefonos szolgáltatást működtet. Akkor nyújt szolgáltatást a
biztosító, ha a káreseményt telefonon bejelentik. A biztosítá-
si szerződés megkötésekor a telefonszám: +36 1 461 1550.
A mindenkori aktuális telefonszámról kérjük, tájékozódjon a
biztosító honlapján.
A szolgáltatás igénybevételére a biztosítási szerződés szerződője és a bizto-

sítási szerződésen (kötvényen) név szerint megjelölt biztosított jogosult.

Az Orvosi asszisztencia az alábbi esetekben vehető igénybe:

– életmóddal, egészségmegőrzéssel, orvosi dokumentáció értelmezésével

kapcsolatos kérdések;

– tájékoztatás gyógyszerek összetételét, mellékhatásait, alkalmazható-

ságát, helyettesíthetőségét, árát illetően;

– tájékoztatás orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletekről;

– tájékoztatás ügyeletes gyógyszertárakról;

– tájékoztatás egészségügyi intézmények elérhetőségéről.

A szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatás során olyan
orvosi dokumentáció értelmezésével kapcsolatos kérdések
megválaszolását, illetve a gyógyszerekre vonatkozó tájékoz-
tatás nyújtását, amely ügyekben a biztosító kárrendezési
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vagy panaszkezelési eljárása folyamatban van, illetve jogi el-
járás indult.
Az Orvosi asszisztencia során nyújtott információk kizárólag
tájékoztató jellegűek, a személyes orvosi vizsgálatot nem
helyettesítik. A biztosító nem vállal felelősséget az Orvosi
asszisztencia keretében nyújtott információ pontosságáért,
megbízhatóságáért, azok téves felhasználásáért, illetve azok
téves értelmezéséért, valamint a kért tájékoztatás elmaradá-
sából vagy késedelmes megküldéséből, illetve az orvosi véle-
mény helytelen vagy téves megállapításából eredő vagyoni
és nem vagyoni károkért.

7. Második orvosi vélemény

A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy munkanapokon reggel 8 és

este 8 óra között fogadja a biztosított telefonhívásait, és jelen feltételek

alapján egészségügyi szolgáltató partnere az Advance Medical Hungary

Kft. (cím: 1085 Budapest, Baross utca 22.; adószám: 13613781-2-42, a to-

vábbiakban: szolgáltató) révén szolgáltatást nyújt.

7.A. Fogalommeghatározás
7.A.1. Életet fenyegető betegség vagy nagy bonyolultságú
beavatkozás
Azon megbetegedések, állapotok, mikor az orvos szakma szabályai szerint

történt ellátásokat, beavatkozásokat követően is a biztosított állapota olyan

súlyos marad, hogy megfelelő kezelés ellenére a szolgáltatási igény bejelen-

tésekor az életet fenyegető állapot továbbra is fennáll, és a biztosított folya-

matosan, már 20 napot meghaladóan intenzív osztályon fekvőbeteg-ellátás-

ban részesül. Nagy bonyolultságú műtéti beavatkozásnak minősülnek a biz-

tosítási eseményeknél felsorolt betegségek miatt tervezett beavatkozásokon

túl azok, amelyek legalább két szervrendszert érintenek, vagy amelyek elvég-

zése során a hasüreg és a mellüreg egyidejű műtéti feltárása (nyitott műtét)

történik, továbbá azon eljárások, melyek Magyarországon az állami egész-

ségügyi rendszeren belül nem elvégezhetők, de az Országos Egészségpénz-

tár annak külföldön történő elvégzését engedélyezi és támogatja. Nem mi-

nősülnek nagy bonyolultságú beavatkozásnak a diagnosztikai céllal végzett

beavatkozások, abban az esetben sem, ha testüreg megnyitásával járnak.

7.A.2. Életet fenyegető rákos megbetegedés (rosszindulatú
daganat)
Rosszindulatú daganatos betegség esetén a szövettani atípia jeleit mutató

sejtek (rosszindulatú sejtek) kontrollálatlan szaporodása áll fenn, melynek

során a rosszindulatú sejtek a szövethatárokat áttörve terjeszkednek (invá-

zió), és fennáll a rosszindulatú sejtek távoli szervekben való megtelepedé-

sének, szaporodásának és a szerv inváziójának lehetősége (metasztázis).

Jelen feltételek szerint a rosszindulatú betegségek csoportjába a vérképző

szövetek rosszindulatú daganatai (leukémiák), a retikuloendoteliális és nyir-

okrendszerből kiinduló daganatok (limfómák), a rosszindulatú plazmasejt-

rendellenességek (plazmasejtes mieloma) is beletartoznak. A biztosító koc-

kázatviselése nem terjed ki a rosszindulatú daganatok alábbi csoportjaira:

– rákelőző (praecarcinoma) állapotok;

– a környezetet el nem árasztó (in situ) daganatok, (TMN besorolás alap-

ján T1M0N0 stádiumú daganatok);

– a bőrrák, kivéve a festékes anyajegyek rosszindulatú daganatai (mela-

noma malignum);

– a HIV pozitív diagnózis mellett fellépő bármely daganat.

7.A.3. Idegrendszer degeneratív betegségei és demyelinizáció
Az agy, gerincvelő, valamint az agyi és gerincvelői idegek visszafordíthatat-

lan elfajulása, melyek kórlefolyásában további előrehaladás várható a ki-

vizsgálási és gondozási ideggyógyászati leletek alapján. A diagnózist meg-

felelő diagnosztikai eljárásokkal egyértelműen alá kell támasztani.

7.A.4. Neurológiai és idegsebészeti betegségek, beleértve az
agyér katasztrófát
Azon agyat és gerincvelőt érintő betegségek, melyek műtéti megoldása

során a koponyaűrt vagy gerincűrt megnyitva az agyat vagy gerincvelőt

érinti a beavatkozás. Nem tartozik ebbe a kategóriába pl. a subdurális

haematoma eltávolítása vagy porckorongsérv műtétje. Jelen feltétel szem-

pontjából agyér katasztrófának minősül az a koponyán belüli érben kiala-

kuló kóros állapot (érfal szakadás, teljes vagy részleges érelzáródás trom-

bózis vagy embólia következtében), melynek folytán a központi idegrend-

szernek az ér által ellátott területei elhalása, infarktusa és maradandó szer-

vi, idegrendszeri károsodása (úgynevezett góctünet) alakul ki, azaz a káro-

sodást jelző fizikális tünetek az érkatasztrófa fellépését követő 30 nap után

is egyértelműen kimutathatók.

7.A.5. Szervátültetések
Az a műtéti beavatkozás, melynek során a szervet kapó (recipiens) testébe

más szervezetéből (donor) szív, szív-tüdő komplexum, tüdő, máj vagy vese

kerül átültetésre, továbbá ezen okokból kifolyólag szervátültetést végző in-

tézmény kimondta a szervátültetés szükségességét és a biztosított a szerv-

átültetési várólistára felkerült. Szövet- és sejtátültetés nem fedi a szervátül-

tetés fogalmát, emiatt a hasnyálmirigy-, bőr-, csont-, csontvelő átültetés,

szaruhártya átültetés, transzfúzió nem biztosítási esemény.

7.A.6. Szívbetegségek, beleértve a szív- és érsebészetet
A szívizomelhalás (szívinfarktus) a szívizomzat bizonyos részének elhalása,

melynek oka az elhalt terület vérellátásának elégtelensége. Csak azok a

kóros állapotok tekinthetők szívizomelhalásnak, ahol a sérült terület kiter-

jedése olyan mértékű, amely a szokásos EKG regisztrációs technikákkal is

észlelhető kóros Q-hullám kialakulását okozza, azaz a szívizom elhalás

transmurális. Jelen feltétel szempontjából szív- és érsebészetnek minősül a

nyitottan végzett szív- és annak koszorúsereit, valamint az aortát érintő

műtétek/műtétek indikációja. A műtéti indikációt a műtét/kivizsgálás elvég-

zésére jogosult intézet kivizsgálási leletei alapján kizárólag a beavatkozást

végző/a kivizsgálásra jogosult intézet mondhatja ki. A műtét lehetősége

nem egyenlő a műtét indikációjával, szükségességével.

7.A.7. Veseelégtelenség következtében kialakult betegségek
és problémák
A krónikus veseelégtelenség azon formája, ahol mindkét vese működése

visszafordíthatatlanul csökkent és ez a csökkenés olyan mértékű, hogy vár-

hatóan az állapot művesekezelés vagy veseátültetés nélkül az élettel össze-

egyeztethetetlenné válik, és rendszeres vesegondozói ellenőrzése történik.

7.B. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

7.C. Biztosítási esemény
Biztosítási esemény az olyan, a kockázatviselés tartama alatt a biztosított di-

agnosztizált betegség, feltárt kóros állapot, amely az alábbi felsorolásban

szereplő esetekhez vezet, és amelynek kapcsán magyar nyelven, írásban

második orvosi vélemény kérhető. A jelen feltételben ismertetett második

orvosi véleményt a biztosító kizárólag az alábbi betegségek esetén nyújtja:

– az életet fenyegető rákos megbetegedés (rosszindulatú daganat);

– szívbetegségek, beleértve a szív- és érsebészetet;

– szervátültetések;

– neurológiai és idegsebészeti betegségek, beleértve az agyér katasztrófát;

– idegrendszer degeneratív betegségei és demyelinizáció;

– veseelégtelenség következtében kialakult betegségek és problémák;

– életet fenyegető betegség vagy nagy bonyolultságú beavatkozás.

7.D. Biztosító szolgáltatása
A jelen feltétel alkalmazásában olyan orvosi elemző szolgáltatás, melynek

keretében egy képzett egészségügyi szakemberekből álló testület áttekinti

a biztosítottra vonatkozó orvosi dokumentációt (kórtörténet, kórházi záró-

jelentések, vizsgálati eredmények stb.), majd az adott orvosi szakterület

magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkező, neves nemzetközi orvos

szakértője az orvosi dokumentációk részletekbe menő vizsgálata, elemzése

és értékelése alapján a szóban forgó diagnózishoz kapcsolódóan második

orvosi távszakvéleményt állít ki.

A szolgáltatás igénybevétele során a biztosított egy független szakorvos

megkérdezésével véleményt kap a korábban felállított diagnózis és a terve-

zett vagy a folyamatban levő terápia helyességéről.

A második orvosi vélemény nem kezelésre vonatkozó előírás,
és nem helyettesíti a kezelőorvosi szakvéleményt, csupán
annak kiegészítésére szolgál.
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A második orvosi vélemény hibás értelmezéséért és annak
következményeiért a biztosító nem vállal felelősséget.

7.E. A szolgáltatás teljesítésének feltételei
– A szolgáltatási igényt a kockázatviselés tartama alatt telefonon keresz-

tül kell bejelenteni. A biztosítási szerződés megkötésekor a telefonszám:

+36 1 461 1550. A mindenkori aktuális telefonszámról kérjük, tájéko-

zódjon a biztosító honlapján.

– A szolgáltatási igény esetén be kell nyújtani a bejelentett eseménnyel

kapcsolatos teljes egészségügyi dokumentációt (az első ellátástól az

igény benyújtásáig keletkezett valamennyi járó- és fekvőbeteg ellátás

során keletkezett dokumentumot, beleértve a képalkotó vizsgálatokat

és laborleleteket, kivéve a szolgáltatásszervező által szervezett egész-

ségügyi ellátások dokumentumait).

– A szolgáltatás gördülékeny teljesítése érdekében a szolgáltatást nyújtó

bekérheti a második orvosi vélemény elkészítéséhez szükséges további

információkat, és szükség esetén kapcsolatot tarthat a biztosítottal és

kezelőorvosával, majd a nemzetközi szakértők által a diagnosztizált ál-

lapotról elkészített másodvéleményt a biztosított számára, valamint ké-

résére a kezelő orvosa részére eljuttatja.

– A biztosító jogosult arra, hogy a biztosított egészségi állapotát a bizto-

sító által megnevezett orvosokkal ellenőriztesse, és ennek eredményétől

függően a szolgáltatási igényt elfogadja vagy elutasítsa.

– Biztosított csak akkor jogosult a második orvosi vélemény igénybevéte-

lére, ha őt előtte a kérelmezett szakvélemény tárgyát képező betegség

tekintetében egy Magyarországon orvosi tevékenység végzésére ható-

sági engedéllyel rendelkező orvos megvizsgálta, és a vizsgálatról lelete-

ket készített, illetve írásos diagnózist állított fel.

– A biztosító a szolgáltatás teljesítésének feltételéül orvosi vizsgálatot

írhat elő. Ennek előírása esetén a biztosító szolgáltatása mindaddig nem

válik esedékessé, amíg a biztosított az orvosi vizsgálat elvégzését nem

teszi lehetővé.

Az igénybevétel feltételei:
a. egy adott megbetegedés kapcsán csak egy alkalommal

kérhető második orvosi vélemény;
b. már elvégzett beavatkozásokat követően csak a további

kezelésre, gondozásra vonatkozó javaslat kérhető (az el-
végzett beavatkozás véleményezése nem);

c. sürgős ellátási igényű esetben nem ajánlott a vélemény-
kérés az annak beszerzéséhez szükséges idő (kb. 1 hónap)
miatt;

d. nem kérhető vélemény azon biztosított esetében, aki kí-
sérleti eljárásban vesz részt, továbbá a magyar egészség-
ügyi rendszer által nem engedélyezett eljárásokra;

e. a második orvosi vélemény sem jogi eljárásban, sem egyéb
(pl. tudományos) célra nem használható fel;

f. örökletes vagy vele született betegségek, illetve rendelle-
nességek esetén nem vehető igénybe.

8. Háztartásigép-biztosítás különös feltételei

8.A. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, a szerződésen (köt-

vényen) feltüntetett kockázatviselési helyen bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

8.B. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 50 000 forinttól (50 000 forin-

tonként emelve) 500 000 forintig terjedhet.

8.C. Biztosított vagyontárgyak
Azok a maximum 10 éves (új állapotban történő vásárlás napjától számított

időszak) biztosított háztartási és elektromos berendezések, amelyek a ház-

tartás viteléhez szükségesek, a vásárláskori új értékük a 30 000 Ft egyedi

értéket meghaladták.

8.C.1. Háztartási gépek
– főző és sütő eszköz, mikrohullámú sütő, konyhai elszívó;

– hűtőgép, fagyasztó;

– mosógép, szárító, mosogatógép;

– porszívó, vasaló, gőztisztító;

– fűtő eszköz (hősugárzó), mobilklíma;

– kávéfőző, kenyérpirító, kenyérsütő, olajsütő, konyhai kisgép (pl. turmix-

gép, robotgép), vízforraló;

– elektromos fogkefe, borotva, epilátor, hajegyenesítő, hajszárító, hajvágó.

8.C.2. Elektromos eszközök
– asztali DVD lejátszó/felvevő (csak gyári merevlemezzel);

– blue ray lejátszó;

– média box (a beépített merevlemez nélkül);

– hifi kiegészítő, hifilejátszó;

– otthoni audio rendszer, otthoni házi mozi rendszer;

– projektor;

– rádió, rádiós magnó;

– set top box (jelátalakító);

– szatelit vevő (parabola antenna is);

– televízió;

– video felvevő/lejátszó.

8.C.3. Nem biztosítható vagyontárgyak
– bármilyen típusú telefon (vezetékes és mobil készülékek);
– számítógépek (asztali és hordozható) és perifériák (nyom-

tatók, szkennerek, külső merevlemezek stb.);
– fotóeszközök;
– MP lejátszók és tartozékaik;
– PDA, PNA készülékek;
– egyéb hordozható navigációs készülékek;
– hordozható DVD lejátszó;
– játékkonzolok.
Nem biztosítottak azok a vagyontárgyak, amelyeket munka-
eszközként használnak.

8.D. Biztosítási esemény
A biztosított vagyontárgyak következő okok miatti károsodása:

– öntvény- vagy anyaghiba;

– tervezési, gyártási vagy kivitelezési hiba;

– hibás elhelyezés vagy hibás beállítás, beüzemelés;

– rázkódás, rezonancia, alkatrészek kilazulása;

– olajozás, kenés kimaradása, kazánokban fellépő vízhiány;

– túlhevülés, kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berende-

zések, alkatrészek károsodását;

– fizikai robbanás, repedés (a centrifugális erő okozta kivételével);

– elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átíve-

lés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, még akkor is, ha ezek

szigetelési hiba, túlfeszültség miatt következtek be;

– külső események mechanikus hatásai;

– gondatlanság, kivéve a jogellenesen szándékos vagy súlyosan gondat-

lan károkozást,

úgy, hogy a károsodás előre nem látható, véletlen, váratlan esemény, és

amelyek következtében a biztosított vagyontárgyakban olyan mértékű ká-

rosodás – dologi kár – keletkezik, amely szükségessé teszi azok javítását,

helyreállítását, illetve pótlását.

8.E. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási

esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit, az alap-

biztosítás 5. pontja szerint.

8.F. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki azok-
nak a károknak a megtérítésére, amelyek:
– a biztosítási szerződésben más biztosítási esemény alap-

ján téríthetők;
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– a biztosított által okozott olyan károk, amelyekért a magyar
jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik;

– megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a gyártót
és/vagy forgalmazót terhelik – ha a gyártó és/vagy a for-
galmazó kártérítési kötelezettségét tagadja, és a kár biz-
tosítási esemény bekövetkezése miatt keletkezett, a bizto-
sító azt a biztosítási feltételek rendelkezéseinek megfele-
lően megtéríti, és ezt követően visszakövetelési jogát a
károkozóval szemben érvényesíti;

– a biztosítás megkötésekor már meglévő hibák és hiányos-
ságok miatt keletkeztek;

– a természetes elhasználódás, illetve a karbantartás elmu-
lasztása miatt keletkeztek;

– tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy
elektromágneses hatások, öregedési, illetve anyagfáradá-
si jelenségek, korrózió, vízkövesedés, illetve más üledék
hatása miatt keletkeztek;

– a károsodott vagyontárgy további használatát nem be-
folyásoló értékcsökkenésből származnak;

– bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jelle-
gű költségek formájában jelentkeznek;

– gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélendő alkatrészek-
ben (pl. fúrók, törőszerszámok, fűrészlapok, gumiköpenyek,
tömlők, kábelek, kötelek, láncok, szíjak), tűzálló burkolatok-
ban (bélés, betét), szigetelésekben, üvegből készült tárgyak-
ban, segédanyagokban (pl. kenőanyagok, hűtőanyagok, tü-
zelőanyagok, katalizátorok, tisztítószerek) keletkeztek;

– elektromos vezérlésű gépek, berendezések szabályzó- és
vezérlőegységeiben keletkeztek;

– szándékos rongálásból keletkeztek;
– kezelési utasítástól eltérő használatból eredő;
– vagyontárgy leesése, lesodrása miatt keletkezett.
A biztosító nem kötelezhető szolgáltatása teljesítésére, ha
egy biztosítási esemény bekövetkezése miatti kárigény beje-
lentése után a vagyontárgyat a szükséges javítás (helyreállí-
tás) nélkül használják.

9. Szolgáltatáskimaradás biztosítás különös
feltételei

9.A. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, a szerződésen (köt-

vényen) feltüntetett kockázatviselési helyen bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

9.B. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 50 000 forinttól (50 000 forin-

tonként emelve) 500 000 forintig terjedhet.

9.C. Biztosítási esemény
– A biztosított fagyasztószekrényben, fagyasztórekeszben, hűtőládában

0 °C alatt tárolt élelmiszerek megromlásából adódó károk, amennyiben

a hivatalos közellátást végző áramszolgáltató szolgáltatásának kimara-

dása megszakítás nélkül meghaladta a 6 óra időtartamot.

– A kockázatviselési helyként megjelölt ingatlan fűtését végző távhő-, va-

lamint melegvíz- és gázellátás kimaradásából származó, a biztosítottat

terhelő többlet energia költségét megtéríti a biztosító, amennyiben a

szolgáltatáskimaradás megszakítás nélkül meghaladta a 12 óra időtar-

tamot. Fűtéskimaradás esetén, ez csak a fűtési idényre érvényes.

– A kockázatviselési helyként megjelölt ingatlan vezetékes internet szol-

gáltatásának kimaradása megszakítás nélkül meghaladta a 6 óra idő-

tartamot, és e miatt a biztosítottnak többletköltsége keletkezett.

9.D. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a hivatalos közellátást végző szolgálta-

tók üzemzavarából származó közvetlen és közvetett károkat, ha a szolgál-

tatás kimaradása megszakítás nélkül eléri a biztosítási eseménynél megha-

tározott időtartamot.

9.E. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
A kárrendezésnek előfeltétele a szolgáltatáskimaradás té-
nyének, időtartamának a kockázatviselés helye szerint illeté-
kes szolgáltató által való igazolása.

10. Adatmentés biztosítás különös feltételei

10.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

10.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, a szerződésen (köt-

vényen) feltüntetett kockázatviselési helyen bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

10.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződés lét-

rejöttekor 50 000 forint.

10.D. Biztosított vagyontárgyak
Azok az alapbiztosításban biztosított általános háztartási ingóságok, amelyek

adathordozókkal (pl. winchesterek, SSD-k, memóriakártyák) rendelkeznek.

10.E. Biztosítási esemény
Amennyiben az alapbiztosításban meghatározott biztosítási események be-

következése miatt károsodott biztosított vagyontárgyakhoz tartozó adat-

hordozókon (pl. winchesterek, SSD-k, memóriakártyák) az adathordozók

károsodása miatt a tárolt adatok elvesznek, megsérülnek.

10.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konként a kártérítési limitig megtéríti az adatmentés költségeit. A sérült

adathordozók káraira a biztosító, az alapbiztosításban meghatározottak

szerint nyújt szolgáltatást.

A biztosító nem vállalja át a költségeket, amennyiben az
adatmentési tevékenységet végző cég által hivatalosan kiál-
lított számlával az adatmentés költsége nincs igazolva.
Az adatmentés esetleges sikertelenségéből adódó további
károk, költségek, valamint a sérült adathordozón lévő szoft-
verek újra beszerzésének és telepítésének költségei nem ké-
pezik a biztosító kockázatvállalásának részét.

10.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
A biztosítási fedezet nem vonatkozik olyan memóriakártya
adatvesztési káraira, amely az alábbi valamely eszköz be-
épített részét képezi:
– a mobil telekommunikációs eszközök;
– mobil navigációs eszközök;
– multimédia lejátszók.
Nem biztosítottak a digitális fényképezőgépben és kamerá-
ban használt memóriakártyák és a pendrive.

11. Családi baleseti eredetű kórházi ápolás
biztosítás különös feltételei

11.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás 8. Családi balesetbiztosítás 8.A. pontjában meghatáro-

zott biztosítottak.
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11.B. Területi és időbeli hatály
Baleseti eredetű biztosítási esemény esetén a biztosító kockázatviselése a

kockázatviselési idő alatt, a világon bárhol bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

11.C. Biztosítási összeg
A balesetbiztosítás szolgáltatás kezdeti biztosítási összege biztosítottanként

a szerződő választása alapján 20 000 forinttól (20 000 forintonként emel-

ve) 100 000 forintig terjedhet.

11.D. Biztosítási esemény
A biztosított biztosítási tartamon belül bekövetkező 3 napot meghaladó

baleseti eredetű kórházi ápolása (fekvőbeteg-ellátása).

11.E. A biztosító szolgáltatása
A biztosított kockázatviselési idő alatt bekövetkező baleseti eredetű kórhá-

zi ápolása esetén a biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott

biztosítási összeget egy összegben kifizeti, ha a kórházi ápolás hossza meg-

haladja a 3 napot.

11.F. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Az Alapbiztosítás 8. Családi balesetbiztosítás 8.G. pontjában
meghatározottak, valamint ha a kórházi ápolás hossza nem
éri el a 4 napot.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Alapbiztosítás Családi balesetbiz-

tosításra vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

12. Kórházi lopás biztosítás különös feltételei

12.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

12.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, Magyarország te-

rületén lévő kórház fekvőbeteg ellátási osztályán bekövetkező, jelen külö-

nös feltételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

12.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 20 000 forinttól (20 000 forin-

tonként emelve) 100 000 forintig terjedhet.

12.D. Biztosított vagyontárgyak
Az alapbiztosításban biztosított általános háztartási ingóságok.

12.E. Biztosítási esemény
A biztosított magyarországi kórházi ellátása idején és helyén, az általános

háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyakat ismeretlen

személy(ek) jogtalanul eltulajdonítják, és erről igazoltan kórházi jegyző-

könyv készül.

12.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási

esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit az alap-

biztosítás 5. pontja szerint.

12.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem minősül biztosítási eseménynek, ha az ingóságokat a
kórház felelősségi körébe tartozó értéktárolóból tulajdoní-
tották el.

13. Családi baleseti ruhakár biztosítás különös
feltételei

13.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás 8. Családi balesetbiztosítás 8.A. pontjában meghatáro-

zott biztosítottak.

13.B. Területi és időbeli hatály
Baleseti eredetű biztosítási esemény esetén a biztosító kockázatviselése a

kockázatviselési idő alatt, a világon bárhol bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

13.C. Biztosítási összeg
A balesetbiztosítás szolgáltatás kezdeti biztosítási összege biztosítottanként

a szerződő választása alapján 20 000 forinttól (20 000 forintonként emel-

ve) 100 000 forintig terjedhet.

13.D. Biztosítási esemény
A biztosított kockázatviselési idő alatti balesetéből bekövetkező halál, rokkant-

ság, csonttörés, égés során a biztosított magán viselt ruházatának sérülése.

Ruházatnak minősül a biztosított által a baleset időpontjá-
ban viselt felső- és alsóruházat, lábbeli és a dioptriás szem-
üveg. Nem minősülnek ruházatnak a jelen biztosítási szerző-
désben a karóra, az ékszerek, a zsebtartalom.

13.E. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított ruházatának biztosítási

esemény miatti károsodása miatti helyreállítási vagy pótlási költségeit az

alapbiztosítás 5. pontja szerint.

13.F. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Az alapbiztosítás 8. Családi balesetbiztosítás 8.G. pontjában
meghatározottak.
A biztosító a ruházati kárra vonatkozó szolgáltatás teljesíté-
sekor megkövetelheti a ruházatban keletkezett kár és az adott
baleset közti összefüggést bizonyító iratok bemutatását.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Alapbiztosítás Családi balesetbiz-

tosításra vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

14. Hobbi sportolói felelősségbiztosítás különös
feltételei

14.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

14.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a világon bárhol, a kockázatviselés ideje alatt

okozott károkra vonatkozik.

14.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződés meg-

kötésekor a szerződő választása alapján 1 000 000 forinttól (1 000 000 fo-

rintonként emelve) 5 000 000 forintig terjedhet.

Ez a felelősségbiztosítási limit akkor is érvényes, ha a térítési
kötelezettség – viselt felelősségük arányában – több személyt
terhel, illetve, ha több személy lép fel kártérítési igénnyel,
vagy ha a biztosítási időszakon belül több biztosított több
különböző kárt okoz.

14.D. Biztosítási események
A biztosított által szerződésen kívül okozott vagyoni károk (beleértve a sze-

mélyi sérülésből eredő vagyoni károkat is), amelyeket a biztosított szabad-
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idős sporttevékenység (kivéve versenyszerűen űzött tevékenység) végzése

közben okoz és ezzel a károkozással a magyar jog szabályai szerint kártérí-

tési kötelezettséggel tartozik.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok meg-
sértéséből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj), vala-
mint nem terjed ki jelen felelősségbiztosítás a biztosítottat
terhelő eljárási és jogi képviseleti költségekre, kamatokra.
Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt

– a károsult beleegyezésével okozta;

– a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fe-

nyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a

szükséges mértéket nem lépte túl;

– szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben;

– jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás

más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a kár-

okozót kártalanításra kötelezi.

A sorozatkár eseményeit egy káreseménynek kell tekinteni, és ez esetben a

kárbejelentés időpontja az az időpont, amikor a sorozatkár első káresemé-

nyét írásban a biztosított ellen benyújtják.

14.E. A biztosító szolgáltatása
A biztosító az Alapbiztosítás 6. Épülettulajdonosi és -használói felelősség-

biztosítás 6.E-F. pontjai szerint nyújt szolgáltatást.

14.F. A biztosító mentesülése
A biztosító mentesülése megegyezik az Alapbiztosítás 6. Épülettulajdonosi

és -használói felelősségbiztosítás 6.G. pontjában leírtakkal.

14.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Az Alapbiztosítás 6. Épülettulajdonosi és -használói felelős-
ségbiztosítás 6.H. pontjában leírt kizárások és szolgáltatás-
korlátozások, továbbá azok a sporttevékenységek során oko-
zott károk, amelyeket
– díjazásért űzött;
– szervezett kereteken belül folytatott
sporttevékenység végzése közben okoz.

15. Autóról történő lopás biztosítás különös
feltételei

15.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

15.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, Magyarországon

bekövetkező, jelen különös feltételben részletezett biztosítási eseményre

vonatkozik.

15.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 50 000 forinttól (50 000 forin-

tonként emelve) 500 000 forintig terjedhet.

15.D. Biztosított vagyontárgyak
Az alapbiztosításban biztosított általános háztartási ingóságok.

15.E. Biztosítási esemény
Az autóra felszerelt, zárható csomagtartóval rögzített sífelszerelés, kerék-

pár, illetve a zárható és lezárt tetőcsomagtartóban elhelyezett általános

háztartási ingóság jogtalan eltulajdonítása, amennyiben az eltulajdonításról

rendőrségi jegyzőkönyv készült.

15.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási

esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit az alap-

biztosítás 5. pontja szerint.

16. Kockázatviselési hely kiterjesztése a világra
biztosítás különös feltételei

16.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

16.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, a világon bárhol

bekövetkező, jelen különös feltételben részletezett biztosítási eseményre

vonatkozik.

16.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződés lét-

rejöttekor 1 000 000 forint.

16.D. Biztosított vagyontárgyak
Az alapbiztosításban biztosított általános háztartási ingóságok.

16.E. Biztosítási esemény
A biztosított általános háztartási ingóságokat ért, az alapbiztosításban

meghatározott következő biztosítási események:

– tűz;

– robbanás;

– villámcsapás;

– villámcsapás másodlagos hatása;

– vihar;

– felhőszakadás;

– jégverés;

– hónyomás;

– árvíz;

– földrengés;

– kő- és földomlás;

– ismeretlen építmény, üreg beomlása;

– idegen tárgy rádőlése;

– betöréses lopás, rongálás;

– rablás;

– vízkár;

– beázás.

16.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási

esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit az alap-

biztosítás 5. pontja szerint.

16.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Az alapbiztosításban a biztosítási eseményeknél meghatá-
rozottak szerint.

17. Üvegbiztosítás különös feltételei

17.A. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, a szerződésen (köt-

vényen) feltüntetett kockázatviselési helyen bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

17.B. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 50 000 forinttól (50 000 forin-

tonként emelve) 500 000 forintig terjedhet.
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17.C. Biztosított vagyontárgyak
Az alábbi vagyontárgyak üvegezése, kerámia üvege vagy az üvegezést he-

lyettesítő polikarbonát felülete (továbbiakban: üveg):

– az épület szerkezetébe, nyílászáróiba, loggiáiba, teraszaiba beépített

üvegfelületek;

– bútorok és képek;

– tükrök;

– fürdő, zuhany és mosdó berendezések, kabinok;

– szauna ajtók és ablakok;

– kandalló- és cserépkályha ajtók;
– előtetők, üvegtetők;

– télikertek, növényházak, medencefedés;
– főző berendezések üvegkerámia főzőlapjai;
– főző és sütő berendezés üvegteteje, üvegajtója;

– napkollektorok, napelemek;

– üveg építőelemek (pl. üvegtégla, üveg tetőcserép, taposó-
üveg, copolit üveg).

17.D. Biztosítási esemény
Biztosított vagyontárgyak üvegfelületeiben bekövetkező törés vagy repe-

déskár.

17.E. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosítási esemény miatt károsodott

biztosított üvegekkel, üvegezésekkel azonos méretű és üvegminőségű

üvegszerkezet pótlásának, az üvegezés tartószerkezetének le- és felszerelé-

sének költségeit, valamint az üvegre erősített biztonsági fólia üvegtörés mi-

atti cseréjének költségeit.

Nem téríti meg a biztosító az üvegezést rögzítő tartószerke-
zet, annak elhasználódása vagy alakváltozása (deformálódá-
sa) miatt szükségessé váló javítások költségeit.

17.F. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem biztosítási esemény, ha a biztosított üvegezések törése
vagy repedése a biztosított épület, lakás építése, korszerűsí-
tése, felújítása alatt következik be.
Nem téríti meg a biztosító:
– az üvegtáblát rögzítő tartószerkezet, annak elhasználódá-

sa vagy alakváltozása (deformálódása) miatt szükségessé
váló javítások költségeit;

– a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott
üvegekben keletkezett további károkat;

– bútorüvegek, tükrök antik jellegéből következő érték-
többletet;

– a sérült üveget, tükröt magukban foglaló bútorok, keretek
kárait;

– a név-, a reklám- és a cégtáblák, valamint ezek tartószer-
kezetének kárait;

– kizárólag a törésvédő, fényvédő és biztonsági fóliák ká-
rait;

– kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében kelet-
kezett károkat.

A napkollektorok, napelemek üvegezésének törés vagy repe-
déskára csak akkor tekinthető biztosítási eseménynek, ha a
megújuló energiát hasznosító berendezések vagyoncsoport
biztosítva van.

18. Kerékpár törése biztosítás különös feltételei

18.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

18.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, Magyarország te-

rületén bekövetkező, jelen különös feltételben részletezett biztosítási ese-

ményre vonatkozik.

18.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 50 000 forinttól (50 000 forin-

tonként emelve) 500 000 forintig terjedhet.

18.D. Biztosított vagyontárgyak
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított tulajdonát képező és magáncélra használt, emberi erővel

vagy elektromos segédmotorral hajtott kerékpár.

18.E. Biztosítási esemény
Magyarország területén történő közlekedési baleset során bekövetkező

baleseti eredetű, kívülről ható, hirtelen fellépő erőhatás által okozott mara-

dandó alakváltozás, sérülés, töréskár, amennyiben a közlekedési balesetről

rendőrségi jegyzőkönyv készült.

Közlekedési balesetnek nevezzük azokat a baleseteket, amelyek legalább

egy mozgó jármű részvételével történnek. A kár a közlekedési szabályok

megsértésének következményeképp és a jármű mozgásából eredően törté-

nik, illetve okozati összefüggés áll fenn a jármű mozgása és a bekövetke-

zett kár között.

Olyan, közforgalmú úton történő vagy ilyen útról eredő, váratlanul bekö-

vetkező, nem szándékosan előidézett forgalmi esemény, amelyben leg-

alább egy mozgó járműnek vagy igavonásra alkalmas állatnak szerepe van,

és amely következtében anyagi kár keletkezik, vagy személyi sérülés, illetve

haláleset történik.

18.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási

esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit az alap-

biztosítás 5. pontja szerint.

18.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem nyújt szolgáltatást a biztosító:
– a biztosított vagyontárgy olyan felszereléseiben keletke-

zett károkra, amelyeket az érvényes hatósági előírások til-
tanak vagy külön engedélyhez kötnek, de a szükséges en-
gedélyt a káresemény előtt nem szerezték meg;

– a vagyontárgy értékcsökkenésére;
– az egyébként javítható alkatrész kicserélése esetén fellépő

többletköltségre;
– a biztosítási esemény következtében sérült alkatrészeken

kívüli részek fényezési költségére;
– a vagyontárgyat verseny során ért károkra;
– a vagyontárgy rakodása közben, annak következménye-

ként keletkezett károkra;
– a vagyontárgyon szállított gyúlékony, robbanó, maró, kor-

rodáló anyagok által előidézett vagy általuk súlyosbított
károkra (a súlyosbítás mértékének megfelelő részre);

– amennyiben a természetes személy szerződő, biztosított
vagy a vagyontárgyat jogosan használó más személy azt
kábítószer vagy a vezetési képességeket hátrányosan be-
folyásoló egyéb szer, vagy alkohol hatása alatt (0,50
gramm/liter ezrelék véralkohol-, illetve 0,25 milli-
gramm/liter ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál na-
gyobb érték) használta, és a biztosítási esemény ezzel a
használattal összefüggésben következett be;

– mentális- és viselkedészavarokkal összefüggésben bekö-
vetkező biztosítási eseményekre;

– a vagyontárgy üzem- és kenőanyagaiban keletkezett ká-
rokra;
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– a tűzrendészeti előírások megsértésének következménye
miatti károkra;

– szakszerűtlen üzemeltetés okozta károkra;
– a vagyontárgy elhanyagolt műszaki állapotának következ-

ménye miatt bekövetkező károkra;
– az öngyilkossággal, öncsonkítással vagy annak kísérleté-

vel összefüggő eseményekre.

19. Moped törése biztosítás különös feltételei

19.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

19.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, Magyarország te-

rületén bekövetkező, jelen különös feltételben részletezett biztosítási ese-

ményre vonatkozik.

19.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 50 000 forinttól (50 000 forin-

tonként emelve) 500 000 forintig terjedhet.

19.D. Biztosított vagyontárgyak
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított tulajdonát képező és magáncélra használt, forgalmi enge-

délyre nem kötelezett robogó, moped, amelyet olyan motor hajt, amelynek

lökettérfogata maximum 50 cm3 vagy motorteljesítménye maximum 4,0

kW és végsebessége nem haladja meg az 50 km/órát.

19.E. Biztosítási esemény
Magyarország területén történő közlekedési baleset során bekövetkező

baleseti eredetű, kívülről ható, hirtelen fellépő erőhatás által okozott mara-

dandó alakváltozás, sérülés, töréskár, amennyiben a közlekedési balesetről

rendőrségi jegyzőkönyv készült.

Közlekedési balesetnek nevezzük azokat a baleseteket, amelyek legalább

egy mozgó jármű részvételével történnek. A kár a közlekedési szabályok

megsértésének következményeképp és a jármű mozgásából eredően törté-

nik, illetve okozati összefüggés áll fenn a jármű mozgása és a bekövetke-

zett kár között.

19.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási

esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit az alap-

biztosítás 5. pontja szerint.

19.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem nyújt szolgáltatást a biztosító:
– a biztosított vagyontárgy olyan felszereléseiben keletke-

zett károkra, amelyeket az érvényes hatósági előírások til-
tanak vagy külön engedélyhez kötnek, de a szükséges en-
gedélyt a káresemény előtt nem szerezték meg;

– a vagyontárgy értékcsökkenésére;
– az egyébként javítható alkatrész kicserélése esetén fellépő

többletköltségre;
– a biztosítási esemény következtében sérült alkatrészeken

kívüli részek fényezési költségére;
– a vagyontárgyat verseny során ért károkra;
– a vagyontárgy rakodása közben, annak következménye-

ként keletkezett károkra;
– a vagyontárgyon szállított gyúlékony, robbanó, maró, kor-

rodáló anyagok által előidézett vagy általuk súlyosbított
károkra (a súlyosbítás mértékének megfelelő részre);

– amennyiben a természetes személy szerződő, biztosított
vagy a vagyontárgyat jogosan használó más személy azt
kábítószer vagy a vezetési képességeket hátrányosan be-
folyásoló egyéb szer, vagy alkohol hatása alatt (0,50
gramm/liter ezrelék véralkohol-, illetve 0,25 milli-
gramm/liter ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál na-
gyobb érték) használta, és a biztosítási esemény ezzel a
használattal összefüggésben következett be;

– mentális- és viselkedészavarokkal összefüggésben bekö-
vetkező biztosítási eseményekre;

– a vagyontárgy üzem- és kenőanyagaiban keletkezett ká-
rokra;

– a tűzrendészeti előírások megsértésének következménye
miatti károkra;

– szakszerűtlen üzemeltetés okozta károkra;
– a vagyontárgy elhanyagolt műszaki állapotának következ-

ménye miatt bekövetkező károkra;
– az öngyilkossággal, öncsonkítással vagy annak kísérleté-

vel összefüggő eseményekre.

20. Akváriumtörés biztosítás különös feltételei

20.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

20.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, a szerződésen (köt-

vényen) feltüntetett kockázatviselési helyen bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

20.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 50 000 forinttól (50 000 forin-

tonként emelve) 500 000 forintig terjedhet.

20.D. Biztosított vagyontárgyak
Az alapbiztosításban biztosított általános háztartási ingóságok.

20.E. Biztosítási esemény
Az akvárium vagy a terrárium üvegezésében vagy az üvegezést helyettesí-

tő polikarbonát felületeiben balesetszerűen bekövetkező törés vagy repe-

déskár, valamint az üvegfelületek összeillesztésénél, a ragasztásoknál, tö-

mítéseknél keletkező szivárgás.

20.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási

esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit az alap-

biztosítás 5. pontja szerint.

20.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem téríti meg a biztosító:
– az elfolyt víz értékét;
– a penészedés, gombásodás formájában keletkezett káro-

kat;
– a sósvízű akváriumban tartott állatokban, növényekben és

felszerelésekben keletkezett károkat.

21. Ebtartói felelősségbiztosítás különös
feltételei

21.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.
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21.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a világon bárhol, a kockázatviselés ideje alatt

okozott károkra vonatkozik.

21.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződés meg-

kötésekor a szerződő választása alapján 1 000 000 forinttól (1 000 000 fo-

rintonként emelve) 5 000 000 forintig terjedhet.

Ez a felelősségbiztosítási limit akkor is érvényes, ha a térítési
kötelezettség – viselt felelősségük arányában – több személyt
terhel, illetve, ha több személy lép fel kártérítési igénnyel,
vagy ha a biztosítási időszakon belül több biztosított több
különböző kárt okoz.

21.D. Biztosítási események
A biztosító megtéríti azokat a biztosított által szerződésen kívül okozott va-

gyoni károkat (beleértve a személyi sérülésből eredő vagyoni károkat is),

amelyeket a biztosított kutyatartói minőségében okoz, és ezzel a károko-

zással a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok meg-
sértéséből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj), vala-
mint nem terjed ki jelen felelősségbiztosítás a biztosítottat
terhelő eljárási és jogi képviseleti költségekre, kamatokra.
Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt

– a károsult beleegyezésével okozta;

– a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fe-

nyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a

szükséges mértéket nem lépte túl;

– szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben;

– jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás

más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a kár-

okozót kártalanításra kötelezi.

A sorozatkár eseményeit egy káreseménynek kell tekinteni, és ez esetben a

kárbejelentés időpontja az az időpont, amikor a sorozatkár első káresemé-

nyét írásban a biztosított ellen benyújtják.

21.E. A biztosító szolgáltatása
A biztosító az Alapbiztosítás 6. Épülettulajdonosi és -használói felelősség-

biztosítás 6.E-F. pontjai szerint nyújt szolgáltatást.

21.F. A biztosító mentesülése
A biztosító mentesülése megegyezik az Alapbiztosítás 6. Épü-
lettulajdonosi és -használói felelősségbiztosítás 6.G. pontjá-
ban leírtakkal.

21.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Az Alapbiztosítás 6. Épülettulajdonosi és -használói felelős-
ségbiztosítás 6.H. pontjában leírt kizárások és szolgáltatás
korlátozások, valamint:
– Kutyatartói minőségben járműben, kerékpárban okozott

károk kizárólag abban az esetben térülnek, amennyiben az
állat és a jármű, kerékpár között közvetlen fizikai kapcso-
lat jött létre (harapás, rúgás, ütközés stb.) és a kár ezzel
közvetlen vagy az ebből kiinduló okozati és szükségszerű
összefüggésben keletkezett.

– Nem téríti az okozott kárt a biztosító, ha a kutyát a tulaj-
donos nem az állattartásra vonatkozó rendeletekben meg-
határozottak szerint tartotta és ez okozati összefüggésben
van az okozott kárral.

– Nem téríti a biztosító a biztosított kutyája által növényi
kultúrákban okozott kárt.

– Jogszabályi tilalom ellenére tartott kutyák által okozott kár.
– Olyan kutya által okozott kár, amelyet elektronikus

(microchipes) állatazonositó rendszerrel nem jelöltek meg.

22. Házi kedvencek balesete, betegsége biztosítás
különös feltételei

22.A. Fogalom meghatározás
22.A.1. Állatorvosi kezelési költség
A biztosított állat baleset vagy betegség miatti gyógykezelésével összefüggő

állatorvosi munkadíj, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok díja a biztosított

állat gyógykezelésével összefüggő műtét során az állat szervezetébe kerülő

implantátum ára, valamint a biztosított állatot kezelő állatorvos által az ál-

latnak közvetlenül beadott diagnosztikumok és gyógyszerkészítmények ára.

A jelen biztosítás szempontjából nem tartoznak az állatorvosi kezelési költ-

ségek körébe az alternatív gyógyászati módszer alkalmazásával kapcsolatos

költségek, még akkor sem, ha azt szakképzett állatorvos nyújtja.

22.A.2. Baleset
Az olyan előre nem látható véletlenül bekövetkező esemény, ami a biztosí-

tott kutya, macska sérülését, betegségét, illetve elhullását okozza. Baleset-

nek minősül a mérgezés, a különféle tárgyak – idegentest – lenyelése is.

22.A.3. Betegség
A szerződésben meghatározott kockázatviselés kezdetét követően kialakult

betegség az élő szervezet életfolyamatainak abnormális állapota, az egész-

ség ellentéte, a szervezet egyensúlyának felborulása. Betegség a test olyan

állapota, amely testi fájdalomban vagy valamely funkció rendellenes műkö-

désben nyilvánul meg.

22.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, Magyarország te-

rületén bekövetkező, jelen különös feltételben részletezett biztosítási ese-

ményre vonatkozik.

22.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 50 000 forinttól (50 000 forin-

tonként emelve) 500 000 forintig terjedhet.

22.D. Biztosított házikedvenc
A biztosítás arra az állatra terjed ki:

– amely a kár bekövetkezésének időpontjában már betöltötte a 4 hónapos

életkort, de még nem töltötte be a születésétől számított 7. életévet, és

– amelyet elektronikus (mikrochipes) állatazonosító rendszer alkalmazásá-

val megjelöltek és

– amely, ha még nem érte el az egy éves életkort, akkor 4 hónapos élet-

korig legalább két alkalommal gyógyszerkészítménnyel féregtelenítet-

tek és megkapta az előírt és a kornak megfelelő oltásokat, amelyek az

alábbiak:

– kutya esetén: szopornyica, Rubarth-kor (kutyák fertőző májgyulladá-

sa), leptospirosis, parvovirosis, veszettség ellen;

– macska esetén: rhinotracheitis (herpeszvirus okozta légcsőgyulladás),

panleukopenia és calicivirusos nátha ellen;

– amely, ha már elérte az egy éves életkort, akkor az aktuális időpontot

megelőző egy éven belül megkapta a szükséges emlékeztető oltásokat

(veszettség elleni oltás és a kombinált oltás) és gyógyszerkészítménnyel

féregtelenítettek; ám ha ebbe az időszakba beleesik az előző pontban

felsorolt oltások valamelyike, akkor annak megléte szükséges.

22.E. Biztosítási esemény
A biztosítottnak igazoltan tulajdonát képező biztosított házikedvenc kutya,

macska balesete vagy betegsége.

22.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben meghatározott limitig téríti meg a biztosítottnak

igazoltan tulajdonát képező kutya, macska:

– balesete, betegsége miatt orvosilag indokolt hivatalos számlával igazolt

állatorvosi kezelési költségeit;

– baleset következtében történő elhullása esetén a hatósági engedéllyel

rendelkező kisállat-temetkezést folytató vállalkozás által végzett teme-

tés, illetve hamvasztás hivatalos számlával igazolt költségeit.
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22.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem téríti meg a biztosító az alábbi állatorvosi kezelések
költségeit:
– amelyet a biztosítási szerződés bármely okból történő

megszűnése után végeztek;
– amelyet a kockázatviselés kezdete előtt kezdődött beteg-

séggel, annak kiújulásával vagy bekövetkezett balesettel
kapcsolatban végeztek;

– a betegségeket megelőző (preventív) állatorvosi beavat-
kozások (pl. védőoltások, külső és belső élősködők elleni
kezelések) és vizsgálatok;

– az ivartalanítási műtét (kivéve, ha az ivartalanítási műtét
elvégzése betegség miatt válik közvetlenül indokolttá);

– a kozmetikai jellegű beavatkozások, műtétek (pl. fül- és
farokvágás, fogkezelés és -pótlás, karmok eltávolítása);

– a szervátültetés és a szervátültetéshez kapcsolódó kezelések;
– az állat viselkedési problémájával, annak kezelésével, va-

lamint az állat képzésével kapcsolatos kezelések;
– az állat túlsúlyának és az abból származó betegségeinek

kezelése, kivéve, ha a túlsúlyos állapot maga is egy diag-
nosztizált betegség következménye;

– a bejelentési kötelezettség alá eső betegségek – ilyen pél-
dául a veszettség – kezelése;

– az idegen tárgy lenyeléséből származó állatorvosi kezelés,
ha nem telt el legalább tizenkét hónap a korábbi ilyen kár-
bejelentéstől.

Nem téríti meg a biztosító:
– azon betegségekre vonatkozó költségeket, amely betegsé-

gek ugyanabból a körülményből fakadnak, amelyekre már
nyújtott szolgáltatást a biztosító;

– az állatorvos kiszállásának költségét, kivéve, ha az állator-
vos igazolja, hogy az állat szállítása súlyosan veszélyeztet-
né a kisállat egészségét;

– az állatorvos által felírt gyógyszerek, gyógykészítmények
költségét (kivéve, ha ezeket az orvosi ellátással egy idő-
ben került a biztosított állatnak beadásra);

– az állatorvosi kezeléshez kapcsolódó speciális étrend és
diéta költségeit;

– azon állatorvosi tevékenységek azon költségeit, amely
nem képezi a kezelés lényegi részét – ilyen például az állat
állatorvoshoz szállításának költsége;

– a kisállat eutanáziájának költségeit, kivéve az állat meg-
szüntethetetlen vagy csak hosszú időtartamú kezeléssel
megszüntethető szenvedése esetében;

– a baleset miatti elpusztulás igazolására szolgáló állatorvo-
si kórlap kiállításának költségét;

– azokat a költségeket, amelyek olyan balesetből vagy be-
tegségből származnak, amelyeket a biztosított vagy a biz-
tosított által az állat gondozásával megbízott személy szán-
dékos magatartása vagy súlyos gondatlansága idézett elő;

– a 2. számú mellékletben szereplő fajtadiszpozíciós megbe-
tegedések, örökletes terheltségek és állapotok kezelése so-
rán felmerülő költségeket. Kérjük, olvassa el a mellékletet!

23. Temetkezés biztosítás különös feltételei

23.A. Biztosított
Az a maximum 75 éves természetes személy, aki
a. az alapbiztosítás szerződésén (kötvényén) név szerint fel-

tüntetett biztosított, továbbá
b. az a. pontban megnevezett biztosított közeli hozzátartozói

és bejegyzett élettársa közül azok, akik a kockázatviselés
helyén állandó lakcímmel rendelkeznek;

c. amennyiben nem állandóan lakott épületre vonatkozik az
alapbiztosítás, akkor az a. pontban megnevezett biztosí-
tott, valamint az a. pontban megnevezett biztosított ál-

landó lakcímére szintén állandó lakcímmel bejelentett
közeli hozzátartozói és bejegyzett élettársa.

Az a. pontban megnevezett biztosított közeli hozzátartozói
és bejegyzett élettársa csak akkor biztosított személy, ha a
fentiekben megnevezett állandó lakcímmel a biztosítási ese-
ményt megelőzően születésüktől, közeli hozzátartozóvá, il-
letve bejegyzett élettárssá válástól vagy legalább 6 hónapja
rendelkeznek. Amennyiben az ingatlan a tulajdonos birtoká-
ba még nincs 6 hónapja, akkor a birtokba kerüléstől számítva
kell ott állandó lakcímmel rendelkezni.
Szerződéskötéskor a biztosított életkorát a szerződéskötés
évének és a biztosított születési évének különbsége jelenti.

23.B. Kedvezményezett
Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási szolgáltatás
igénybevételéhez a biztosított eltemetéséről (az eltemetés
módja szerint a temetés hamvasztással vagy hamvasztás nél-
kül történik) a temetkezési szolgáltatótól – aki kormányren-
deletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alap-
vető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorol-
hatja a tevékenységet – hivatalosan kiállított számlát be-
nyújtja a biztosító részére.

23.C. Biztosítási összeg
Biztosítási összeg a biztosítási szerződésben (kötvényben) feltüntetett

érték, melynek induló összege a szerződő választása alapján 200 000 fo-

rinttól (100 000 forintonként emelve) 400 000 forintig terjedhet.

23.D. Biztosítási esemény
Biztosítási esemény a biztosított Magyarországon történő el-
temetése.

23.E. Várakozási idő
Amennyiben a biztosított a kockázatba kerüléstől számított 6
hónapon belül betegségből eredően elhalálozik, a biztosító
nem térít biztosítási szolgáltatást.

23.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a biztosított eltemetése esetén, amennyiben a
biztosított kora a biztosított halálakor
– maximum 65. év, a jelen feltétel 23.C. pontjában megha-

tározott összeget;
– 66-75 éves kor között, pedig a jelen feltétel 23.C. pontjá-

ban meghatározott összeg 50%-át (felét)
fizeti ki, temetési költségekre a jelen feltétel 23.B. pontjában
meghatározott kedvezményezett részére.
A biztosított halálakor a biztosított életkorát a halál évének
és a biztosított születési évének különbsége jelenti.
A biztosító annak a naptári évnek december 31. 24:00 óráig
vállalja a temetési szolgáltatásra vonatkozó kockázatot,
amelyben a biztosított 75. életévét betölti.
A kedvezményezettnek a temetési szolgáltatás teljesítéséhez a következő

iratokat szükséges benyújtania a biztosító részére:

a. a biztosított haláláról hivatalosan kiállított halotti anyakönyvi kivonatot;

b. halottvizsgálati bizonyítványt;

c. orvosi dokumentumokat: halotti epikízis, boncolási jegyzőkönyv;

d. a biztosított eltemetéséről (az eltemetés módja szerint a temetés ham-

vasztással vagy hamvasztás nélkül történik) a temetkezési szolgáltatótól

hivatalosan kiállított számlát;

e. a kedvezményezett személyazonosságát és állandó lakhelyének címét

igazoló hivatalos és érvényes okiratokat.

23.G. Kizárt kockázatok
A biztosító nem teljesít szolgáltatást – az általános biztosítá-
si feltételekben meghatározott kizárásokon túl –, ha a bizto-
sítási esemény:
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a. a kockázatviselés kezdete előtt bármely okból már sérült,
csonka, nem ép vagy funkciójában korlátozott testrészek,
szervek és ezek állapotával, a már meglévő betegségekkel,
maradandó egészségkárosodásokkal összefüggésben kö-
vetkezett be; valamint

b. biztosított által versenyszerűen űzött sporttevékenység
során (versenyen vagy edzésen) bekövetkező balesetekre;

c. a repülőeszközök, továbbá ejtőernyő (ideértve az ugrót
szállító légi eszközt is) használatából eredő balesetekre,
kivéve az olyan baleseteket, amelyeket a biztosított sze-
mély légi jármű utasaként, a polgári légi forgalomban en-
gedélyezett járművön vagy személyforgalomban engedé-
lyezett és kijelölt katonai légi járművön polgári utasként
szenved el (utasnak az minősül, aki a légi járműnek nem
üzembentartója és nem tartozik a személyzethez);

d. gépi erővel hajtott szárazföldi vagy légi, vagy vízi jármű-
vel országos vagy nemzetközi sportversenyen történő
részvétel következtében, vagy ilyen versenyre való felké-
szülés (edzés) keretében következik be;

e. motoros járművek versenyén vagy edzésein a nézőt érő bal-
esetekre (ideértve a teszt-túrákat és a rally versenyeket is);

f. az országos és nemzetközi síugró, bob, síbob versenyeken
(edzéseken) a nézőt érő balesetekre;

g. a biztosított vezetői engedély vagy más szükséges hatósá-
gi engedély nélküli, vagy ittas állapotával okozati össze-
függésben történt vasúti, légi, vízi, közúti jármű és gép-
jármű vezetése közben, ideértve a nem közforgalmi úton
történt gépjárművezetést is;

h. a biztosított súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék vagy
ennél magasabb véralkoholszint) okozati összefüggésben
következett be;

i. kábítószer vagy bódító hatású anyag, továbbá nem orvos
által előírt gyógyszer fogyasztása miatti tudatzavar vagy
a belátási képesség csökkenése miatt történt;

j. mentális- és viselkedészavarokkal összefüggésben történt;
k. ha a biztosítási esemény nem orvosi szakvégzettségű egyén

általi kezeléssel összefüggésben következett be;
l. ha a biztosítási esemény a biztosított HIV vírus fertőzött-

sége, AIDS betegsége miatt következett be;
m. a biztosított kockázatba kerülését követő 2 éven belül ön-

gyilkossággal, öncsonkítással vagy annak kísérletével
összefüggő halálesetre;

n. orvosilag nem indokolt műtétekből, kórházi ápolásból,
gyógyító eljárásokból, esztétikai vagy kozmetikai céllal
végzett kezelésekből, plasztikai sebészeti beavatkozások-
ból és kórházi ápolásból ered.

24. Síremlék, kripta biztosítás különös feltételei

24.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

24.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, az adott biztosított

vagyontárgy esetében a szerződésen (kötvényen) a vagyontárgynál megje-

lölt beazonosítható sírhely területén bekövetkező, jelen különös feltételben

részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

24.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben a sírhelyekre meghatározott biztosí-

tási összeghatárig téríti meg.

24.D. Biztosított vagyontárgyak
A temető igazgatóságának nyilvántartása szerint a biztosított(ak) tulajdo-

nában, birtokában, kezelésében, gondozásában lévő, a szerződésben (köt-

vényben) beazonosítható módon megjelölt síremlék, kripta.

24.E. Biztosítási esemény
Az alapbiztosításban meghatározott következő biztosítási
események:
– tűz;
– füst- és koromszennyeződés;
– robbanás;
– villámcsapás;
– villámcsapás másodlagos hatása;
– vihar;
– felhőszakadás;
– jégverés;
– hónyomás;
– árvíz;
– földrengés;
– kő- és földomlás;
– ismeretlen építmény, üreg beomlása;
– idegen tárgy rádőlése;
– betöréses lopás, rablás;
– vízkár;
– beázás
által okozott kár.

24.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási összegig

megtéríti a biztosított vagyontárgyak (sírkő, kripta) biztosítási esemény mi-

atti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit az alapbiztosítás 5.

pontja szerint.

24.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem téríti meg a biztosító:
– a sír (kripta) emberi erővel, illetve segédeszköz használata

nélkül mozdítható – nem fixen rögzített – dekorációjában,
kegyeleti tárgyaiban (váza, növénytál, mécsestartó, koszo-
rú, művirág, pad stb.) keletkezett károkat;

– a sír (kripta) üvegfelületében, üvegezésében keletkezett
károkat;

– növényekben (telepített, vágott) keletkezett károkat;
– a sír (kripta) avultságával, karbantartásának elmulasztásá-

val összefüggő károkat;
– feliratok kopása;
– talaj ráesése vagy beomlása által okozott károkat;
– süllyedés miatt keletkezett károkat;
– koszolódás, viasz folyása miatt keletkező károkat;
– növényi és állati eredetű szennyeződés (pl. mohásodás, ál-

lati ürülék) miatt keletkező károkat;
– nem megfelelő módon, eszközökkel vagy vegyi anyagok-

kal történt tisztításból eredő károkat;
– a temető igazgatósága vagy általa bármilyen temetői te-

vékenység végzésére megbízottak által okozott károkat;
– sírkőkészítő, temetkezési társaság tevékenységéből eredő,

illetve temetéssel kapcsolatban keletkezett károkat.

25. Síremlék, kripta rongálás biztosítás különös
feltételei

25.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

25.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, az adott biztosított

vagyontárgy esetében a szerződésen (kötvényen) a vagyontárgynál megje-

lölt beazonosítható sírhely területén bekövetkező, jelen különös feltételben

részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

25.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott kárese-
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ményenkénti és biztosítási időszakonkénti összeghatárig té-
ríti meg, amely a szerződés létrejöttekor 50 000 forint.

25.D. Biztosított vagyontárgyak
A temető igazgatóságának nyilvántartása szerint a biztosított(ak) tulajdo-

nában, birtokában, kezelésében, gondozásában lévő, a szerződésen (köt-

vényen) beazonosítható módon megjelölt síremlék, kripta.

25.E. Biztosítási esemény
A biztosítottak szempontjából idegen személyek által, a biz-
tosított vagyontárgyban rongálással, vandalizmussal okozott
károk.

25.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konként a kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgy (sírkő, krip-

ta) rongálással, vandalizmussal okozott kárainak helyreállítási költségeit.

25.G. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
Nem téríti meg a biztosító:
– a sír (kripta) emberi erővel, illetve segédeszköz használata

nélkül mozdítható – nem fixen rögzített – dekorációjában,
kegyeleti tárgyaiban (váza, növénytál, mécsestartó, koszo-
rú, művirág, pad stb.) keletkezett károkat;

– üvegfelületekben, üvegezésben keletkezett károkat;
– növényekben (telepített, vágott) keletkezett károkat;
– síremlékre felszerelt feliratok lopását, rongálását;
– koszolódás, viasz folyása miatt keletkező károkat;
– a temető igazgatósága vagy általa bármilyen temetői te-

vékenység végzésére megbízottak által okozott károkat.
A rongálási, vandalizmus károk esetében a biztosító térítésé-
nek feltétele a rendőrségnél tett feljelentés.

26. Épületek építése, felújítása, bővítése
biztosítás különös feltételei

26.A. Biztosított
Az Alapbiztosítás III. Különös biztosítási feltételek 1. pontjában meghatáro-

zott biztosított.

26.B. Területi és időbeli hatály
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési idő alatt, a szerződésen (köt-

vényen) feltüntetett kockázatviselési helyen bekövetkező, jelen különös fel-

tételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik.

26.C. Biztosítási összeg
A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és

biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződő vá-

lasztása alapján a szerződés létrejöttekor 1 000 000 forinttól (1 000 000 fo-

rintonként emelve) 5 000 000 forintig terjedhet.

26.D. Biztosított vagyontárgyak
a. Az alapbiztosításban biztosított főépület, melléképület, kerti építmény,

medence.

b. A biztosított tulajdonát képező és a főépület kockázatviselés helyén el-

helyezett építőanyagok, építőgépek.

26.E. Biztosítási esemény
26.E.1. Építés esetén
Az alapbiztosításban felsorolt biztosítási események által a
biztosított tulajdonát képező építőanyagokban, építőgépek-
ben okozott kár.
26.E.2. Felújítás, bővítés, korszerűsítés esetén
– A biztosított épület felújítási, bővítési munkáinak végzé-

sével okozati összefüggésben, előre nem látható módon,
balesetszerűen, a biztosított lakó-, melléképületben és
építményekben keletkezett dologi kár.

– Az alapbiztosításban felsorolt biztosítási események által
a biztosított tulajdonát képező építőanyagokban, építőgé-
pekben okozott károk.

26.F. A biztosító szolgáltatása
A biztosító a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási idősza-

konkénti kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási

esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit az alap-

biztosítás 5. pontja szerint.

26.G. Biztosítással nem fedezett események és károk, kizá-
rások és korlátozások
– Bármely következményi kár, beleértve a kötbér, késede-

lem, nem teljesítés vagy szerződésmegszüntetés miatti
veszteség;

– hibás tervezés miatti veszteségek és károk;
– melyek azért következtek be, mert az építtető vagy építő

magatartása műszaki irányelveket, szabályozást vagy a
szakmára érvényes törvényes vagy hatósági előírásokkal
kapcsolatos szabályokat sért meg;

– melyek olyan építőelemek, építőanyagok vagy alapanya-
gok használatából származnak, amelyeket nem vizsgáltak
meg az érvényben lévő hatósági előírásoknak megfelelő-
en, vagy amelyeket az előírás szerinti vizsgálat során az il-
letékes hatóság kifogásolt, vagy forgalomba hozatali en-
gedély nélkül árusítanak;

– az alapbiztosításban felsorolt biztosítási eseményeken kí-
vüli időjárási hatások miatt bekövetkező károk;

– használaton kívül helyezés miatt bekövetkező elhasználó-
dás, tönkremenetel, korrózió, oxidáció és értékcsökkenés;

– betöréses lopásnak nem minősülő lopáskárok és olyan
veszteségek és károk, melyek a rész-, illetve a teljes átadás
vagy elszámolás során derülnek ki;

– használt építőanyagok ismételt beépítése;
– azok a szabadban tárolt, beépítésre váró építőanyagok,

amelyek nedvességre érzékenyek.
A biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy a biztosított lakó-
épület a felújítási, bővítési munkák kezdetekor rendeltetésé-
nek megfelelő állapotban legyen, valamint, hogy az építési
munkákra vonatkozó szükséges biztonsági intézkedéseket
megtegyék. A felújítási, bővítési munkák során szükségessé
váló biztonsági intézkedések költségei nem kerülnek térítésre.
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A biztosító a betöréses lopás károkat az épület, lakás, illetve helyiség kár-

időpontban megvalósult védelmi kategóriájának megfelelő határösszegig,

azon belül maximum a biztosítási összegig téríti meg.

1. Fejezet

A biztosító betöréses lopásra vonatkozó kockázatvállalásának feltételei a

következők:

A biztosító kockázatviselési helyenként és biztosított vagyoncsoportonként,

a biztosítási összegek függvényében, a káridőpontban meglévő betöréses

lopás és rablás elleni védettségi kategóriától függően a 1. számú táblázat-

ban rögzített kártérítési értékhatárokig (limitekig) vállalja a betöréses lopás

károk megtérítését.

1.A. Értékőrző ingóságok
Az „Értékőrző ingóságok” vagyoncsoportjából a jogszabály szerint nemes-

fémnek minősülő anyagok, drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek fel-

használásával készült használati tárgyak, méretükből adódóan elzárható va-

gyontárgyak, valamint a gyűjteményekhez tartozó bélyegek, érmék betöré-

ses lopás kockázatát a biztosító együttesen legfeljebb 500 000 Ft-ig,

azon belül maximum az „Értékőrző ingóságok” biztosítási összegéig vállalja.

Ekkor, a kár időpontjában a kockázatviselés helyén legalább a minimális

mechanikai védelemnek teljesülnie kell.

Az 500 000 Ft feletti betöréses lopás fedezetét azzal a feltétellel vállalja a

biztosító, ha ezek az ingóságok – az 1. számú táblázatba foglalt védettsé-

gi kategóriák valamelyikének megfelelő – betöréses lopás elleni védettség-

nek teljesülése mellett:

– falba épített és lezárt páncélkazettában és/vagy

– lezárt páncélszekrényben, vagy

– MABISZ által minősített, a padozathoz vagy a falazathoz az értéktároló

MABISZ tanúsítványában, illetve a gyártói leírásokban szereplő módon

rögzített, ugyancsak lezárt bútorszéfben

kell lennie a biztosítási esemény bekövetkeztekor. A biztosítási fedezet az „Ér-

tékőrző ingóságok”-ra megadott biztosítási összegig, azon belül is az érték-

tároló MABISZ tanúsítványában szereplő összegig terjed. Ez a kitétel abban

az esetben is érvényes, ha az épület, illetve a helyiség káridőponti védettsége

alapján meghatározott betöréses lopás fedezet határértéke meghaladja az

adott értéktárolóra érvényes betöréses lopásra vonatkozó határösszeget.

A falba szerelhető páncélkazettát 120x120 mm-es kiosztású, 8 mm-es át-

mérőjű betonacélból készített dupla hálóval vasalt, a kazetta 4 oldalát –

amelyek mindegyikére oldalanként 2 db 100 mm hosszúságú falazó kör-

möt hegesztettek – legalább 15 cm vastagságban körülvevő C 12/15 mi-

nőségű vasbetonnal kell a tartószerkezeti falba beépíteni.

A biztosító az „Értékőrző ingóságok” közül a jogszabály szerint nemes-

fémnek minősülő anyagok, drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek fel-

használásával készült használati tárgyak méretükből adódóan nem elzárha-

tó ingóságok betöréses lopás kockázatát a káridőpontban megvalósuló vé-

dettségi kategóriának megfelelő – az 1. számú táblázatban védettségi
kategóriánként meghatározott – limit 30%-áig, azon belül legfel-

jebb az „Értékőrző ingóságok”-ra megadott biztosítási összegig vállalja.
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V. FÜGGELÉK: BETÖRÉSVÉDELMI SZINTEK ÉS ÖSSZEGHATÁROK

1.B. Kártérítési limitek a közigazgatási határokon belül levő állandóan lakott épületek esetében
1. számú táblázat
Védettségi követelmények állandóan lakott épületek esetében a különböző védettségi kategóriákhoz és a betöréses lopásra vonatkozó kártérítési limitek

tekintetében.

A kártérítési limit kiszámítása:
A kár időpontjában megvalósult védettség függvényében adódó limitet úgy kell meghatározni, hogy az adott ingósági kategória minimális mechanikai

védelemnél szereplő alapösszegét (alaplimit) meg kell szorozni az egyes (a kár időpontjában, a behatolás helyén ténylegesen megvalósuló) védettségek-

nek megfelelő szorzókkal (lehet több is).

Figyelem! Csak a ténylegesen bezárt, üzembe helyezett, bekapcsolt, működtetett stb. védelmi eszközök, berendezések vehetőek figyelembe a káridő-

ponti védettségi szint megállapításánál!

Kártérítési limitek a közigazgatási határokon belül levő állandóan lakott épületek esetében vagyoncsoportonként a kár időpontjában,
a behatolás helyén megvalósuló védelmi színvonal függvényében

Védelmi kategóriák

Főépület,
melléképület,
tároló, kerti

építmény, medence,
megújuló energiát

hasznosító
berendezések

(ÉP)

Általános háztartási
ingóságok,

melléképületben
tárolt ingóságok

(ÁHI)

Értékőrző
ingóságok

(ÉKI)

Vállalkozói,
mezőgazdasági

tevékenység gépei,
berendezései,

felszerelései, áruk,
készletek, termékek

(VVA)

Mechanikai
védelem

Minimális (alap) 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Alap

Részleges 3,00 3,00 3,00 2,00
Szorzók

Teljes körű 4,00 4,00 9,00 4,00

Elektronikai
jelzőrendszer

Minimális 1,20 1,20 1,20 1,20

Szorzók
Részleges 1,50 1,50 1,50 1,50

Teljes körű 1,70 1,70 1,70 1,70

Távfelügyeleti 2,00 2,00 2,00 2,00



Példák a védettségi limit meghatározására:

1.C. A települések közigazgatási határain kívül eső épületek esetében alkalmazott limitek
– Állandóan lakott lakás vagy vállalkozás célú épületek esetén: az ÉP, ÁHI, VVA és ÉKI esetében: 1. számú táblázatban az adott vagyoncsoporthoz és vé-

dettségi színvonalhoz tartozó (számított) limitösszeg 70%-a.

– A nem állandóan lakott lakás vagy vállalkozás célú épületek tekintetében meghatározott kártérítési limitek:

– ÉP, ÁHI és VVA esetében: 1. számú táblázatban az adott vagyoncsoporthoz és védettségi színvonalhoz tartozó (számított) limitösszeg 50%-a.

– ÉKI esetében az 1. számú táblázatban, a kár időpontjában a behatolás helyén megvalósuló védettségi szint függvényében meghatározott limit 10%-áig.

– Nem lakás vagy vállalkozás céljára használt helyiségekre, melléképületekre, tárolókra, vonatkozó kártérítési limitek: kizárólag az ÉP és ÁHI vagyoncso-

portba tartozó vagyontárgyak biztosítottak, az 1. számú táblázatban, a kár időpontjában a behatolás helyén megvalósuló védettségi szint függvényé-

ben az ÉP és ÁHI vagyoncsoportra meghatározott limit 50%-áig. A 250 000 Ft-ot meghaladó vagyontárgyak esetén a biztosító maximum 250 000

Ft/vagyontárgy összeget térít.

Megvalósuló védelmi szint ÉP ÁHI ÉKI VVA

Minimális mechanikai védelem 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Minimális mechanika + minimális elektronika 6 000 000 Ft 6 000 000 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft

Minimális mechanika + minimális elektronika + távfelügyelet 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft

Minimálismechanika + részleges elektronika 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Minimális mechanika + részleges elektronika + távfelügyelet 15 000 000 Ft 15 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Minimális mechanika + teljes körű elektronika 8 500 000 Ft 8 500 000 Ft 1 700 000 Ft 1 700 000 Ft

Minimális mechanika + teljes körű elektronika + távfelügyelet 17 000 000 Ft 17 000 000 Ft 3 400 000 Ft 3 400 000 Ft

Részleges mechanika védelem 15 000 000 Ft 15 000 000 Ft 3 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Részleges mechanika + minimális elektronika 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft 3 600 000 Ft 2 400 000 Ft

Részleges mechanika + minimális elektronika + távfelügyelet 36 000 000 Ft 36 000 000 Ft 7 200 000 Ft 4 800 000 Ft

Részleges mechanika + részleges elektronika 22 500 000 Ft 22 500 000 Ft 4 500 000 Ft 3 000 000 Ft

Részleges mechanika + részleges elektronika + távfelügyelet 45 000 000 Ft 45 000 000 Ft 9 000 000 Ft 6 000 000 Ft

Részleges mechanika + teljes körű elektronika 25 500 000 Ft 25 500 000 Ft 5 100 000 Ft 3 400 000 Ft

Részleges mechanika + teljes körű elektronika + távfelügyelet 51 000 000 Ft 51 000 000 Ft 10 200 000 Ft 6 800 000 Ft

Teljes körű mechanikai védelem 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 9 000 000 Ft 4 000 000 Ft

Teljes körű mechanika + minimális elektronika 24 000 000 Ft 24 000 000 Ft 10 800 000 Ft 4 800 000 Ft

Teljes körű mechanika + minimális elektronika + távfelügyelet 48 000 000 Ft 48 000 000 Ft 21 600 000 Ft 9 600 000 Ft

Teljes körű mechanika + részleges elektronika 30 000 000 Ft 30 000 000 Ft 13 500 000 Ft 6 000 000 Ft

Teljes körű mechanika + részleges elektronika + távfelügyelet 60 000 000 Ft 60 000 000 Ft 27 000 000 Ft 12 000 000 Ft

Teljes körű mechanika + teljes körű elektronika 34 000 000 Ft 34 000 000 Ft 15 300 000 Ft 6 800 000 Ft

Teljes körű mechanika + teljes körű elektronika + távfelügyelet 68 000 000 Ft 68 000 000 Ft 30 600 000 Ft 13 600 000 Ft
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2. Fejezet

A betöréses lopás kártérítési határösszegének (limitjének) megállapításához szükséges a biztosított lakóépület, lakás, melléképület, illetve nem lakás céljára

szolgáló helyiség káridőponti védettségi kategóriájának megállapítása, amit a biztosító a 3. számú fejezetében leírt biztonságtechnikai követelmények

alapján, az alábbi 2. számú táblázatban összefoglalt főbb szempontokból kiindulva fog végezni.

A biztosító a 3. fejezetében leírt biztonságtechnikai követelmények alapján vizsgálja a lakóépület, lakás, illetve helyiség mechanikai, elektronikai védelmét,

a távfelügyeleti rendszert.

A lakóépület, lakás, illetve helyiség adott időpontban meglévő betöréses lopás elleni védelmének magasabb szintre történő emelését a 3. fejezetében leírt

biztonságtechnikai követelményekben leírt műszaki megoldások alkalmazásával lehet elvégezni.

2. számú táblázat

Mechanikai védelmi szintek összetevői

A lakóépület, lakás, helyiség mechanikai
védelme

minimális részleges teljes körű

a. Falazatok, födémek
Az épület, illetve helyiség határolófalai, födémei, padozatai a megjelölt vastagságú tömör
6 cm, 12 cm, 38 cm kisméretű téglafal szilárdságával egyenértékű.

6 cm 12 cm 38 cm

b. Ajtók
b/1. Reteszhúzás ellen védett az összes kétszárnyú bejárati ajtó.

b/2. Az összes bejárati ajtólap, tömör 4 cm vastagságú keményfából vagy azzal egyenértékű
szilárdságú anyagból, illetve megerősítéssel készült és nem üvegezett. –

4 cm

b/3. Az összes bejárati ajtó minimum 3 db diópánttal van a tokhoz rögzítve. –

b/4. Az összes bejárati ajtó védett: kiemelés, befeszítés, reteszhúzás ellen, valamint a bevéső
zárnál megerősített az ajtólap.

–

b/5. Az összes bejárati ajtótok, amely fából van megerôsített zárlemezzel rendelkezik. –

c. Zárak
c/1. A bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi, a zárak száma ajtónként minimum

1 db 2 db 2 db

c/2. Az egyik biztonsági zár az ajtólapot minimum 4 ponton zárja. – –

c/3. Az összes bejárati ajtón lévő zárak védettek

I. törés ellen

II. fúrás ellen – –

d. Ablakok
d/1. A külső térre néző összes 2 m-nél alacsonyabban lévő ablakot 12 mm-es köracélból

készült 10 x 30 cm-es kiosztású, az előírások szerint rögzített rács, vagy azzal
egyenértékű, MABISZ által ajánlott biztonsági szerkezet védi. – –

d/2. Az előbbi pontban körülírt szerkezetű védelemmel az összes külső térre néző ablak
rendelkezik.

– –

A biztosított épület, lakás, helyiség pillanatnyi mechanikai védelme:

Elektronikai jelzőrendszer és összetevői

A lakóépület, lakás, helyiség elektronikai
jelzőrendszere

minimális részleges
táv-

felügyelet

e. Elektronikus behatolásjelző rendszer (riasztó)
e/1. A felületvédelem csak a 2 m-nél alacsonyabban lévő nyílászárókra terjed ki vagy

csapdaszerű területvédelem van. – –

e/2. A felületvédelem minden nyílászáróra kiterjed és legalább csapdaszerű térvédelem van
kialakítva.

– –

e/3. Az elektronikai behatolásjelző rendszer állandó 24 órás diszpécserszolgálathoz van
bekötve (távfelügyelet)

– –

– Akkor minősül teljes körűnek a mechanikai védelem, ha a vizsgált lakóépület, lakás, helyiség épületszerkezete, meglévő biztonságtechnikai felszereltsége –

az alkalmazott biztonságtechnikai eszközök, rendszerek –, műszaki jellemzői alapján a „teljes körű” elnevezésű oszlop összes -ét „x”-el megjelölheti.

– Amennyiben a „teljes körű” elnevezésű oszlopból egy feltétel nem teljesül, és ennek a jelölése a részleges mechanikai védelem oszlopban szerepel, úgy a

lakóépület, lakás, illetve helyiség(ek) „Részleges mechanikai védelem”-mel rendelkezik. Amennyiben valamely paraméter csak a minimális mechanikai vé-

delem előírásainak felel meg (ebbe az oszlopba kerül az “X”), akkor a védelemi szint csak a minimális mechanikai követelményeknek felel meg.

– Abban az esetben, ha a „Részleges védelem”-hez szükséges kitételekben foglaltak közül nem valósulnak meg a c/1. és/vagy d/1. pontban előírtak, akkor a

lakóépületet, lakást, illetve helyisége(ke)t „Minimális mechanikai védelmi szintűnek” kell tekinteni – feltéve, hogy a „Minimális mechanikai védelem” kö-

vetelményei maradéktalanul teljesülnek – függetlenül attól, hogy az alkalmazott biztonságtechnika néhány vonatkozásban a „Teljes körű”-nek is megfelel

pl. a falazat 38 cm vastag tömör téglafallal egyenértékű stb.



3. Fejezet

3.A. Mechanikai védelmi előírások
3.A.1. Minimális mechanikai védelem követelményei
A védett helyiséget minden oldalról az alábbi követelményeknek megfelelő

szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, födémek, padozatok, nyí-

lászárók határolják:

Falazatok, födémek, padozatok
Minimum 6 cm vastagságú tömör kisméretű téglából tömören falazott tég-

lafal szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezet kialakítása szükséges.

Támpontok:

– 6-10 cm vastagságú egyedi vagy tipizált szendvics falszerkezet, illetve

más két- vagy többrétegű lemezből készült falszerkezet, amely legalább

10 cm vastagságú;

– speciális könnyűszerkezetes elemekből készített szerkezetek, amelyek

legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag található,

vagy a mechanikai ellenálló-képességet biztosító egyéb anyagot helyez-

tek el.

Nyílászárók
– a kétszárnyú ajtók nem nyíló szárnyai reteszhúzás ellen védettek;

– az ajtók, ablakok, erkélyajtók, teraszajtók ráccsal nem védett üvegezé-

se összességében minimum 6 mm vastagságúak.

Zárszerkezetek
– az ajtók zárását olyan zár végzi, amely: minimum 5 csapos hengerzár

vagy minimum 6 rotoros mágneszár, vagy kéttollú kulcsos zár, vagy

szám-, vagy betűjel-kombinációjú zár, továbbá minden érvényes

MABISZ termékazonosítással (illetve ajánlással) rendelkező olyan zár

vagy lakat – érvényes MABISZ által azonosított lakatpánttal együtt –,

amelyek variációs lehetőségeinek száma meghaladja a 3000-et, vala-

mint igazságügyi zárszakértő által egyedileg azonosított lamellás zár;

– a hengerzárbetétet védeni kell hengerzártörés ellen oly módon, hogy a

védőpajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen ron-

csolás nélkül leszerelni.

3.A.2. Részleges mechanikai védelem követelményei
A védett helyiséget minden oldalról az alábbi követelményeknek megfelelő

szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, födémek, padozatok, nyí-

lászárók határolják.

Falazatok, födémek, padozatok
A mechanikai védelem kialakításához 12 cm vastagságú tömör kisméretű

téglából tömören falazott téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű fal-

szerkezet kialakítása szükséges.

Támpontok:

– 6 cm vastagságú vasbetonfal, vagy padozat, illetve födémszerkezet

(a vasalás 15x15 cm rácskiosztású 5 mm átmérőjű betonvas háló lehet,

a beton minőségére a C 12/15 épületszerkezeti beton elfogadott);

– speciális könnyűszerkezetes elemekből készített falazatok, amelyek leg-

alább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag, illetve a me-

chanikai ellenálló-képességet biztosító egyéb anyag található.

Nyílászárók
Nyílászárók esetében alapvető szempont, hogy megfeleljenek a vonatkozó

magyar és európai szabványok által előírt minimális követelményeknek.

Bejárati ajtók
A bejárati ajtóknak a következőkben felsorolt műszaki-technikai feltételek-

nek kell maradéktalanul megfelelni:

– Az ajtó és az ajtótok szerkezet anyaga fém, keményfa, vagy ezekkel tá-

madás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kiala-

kításúnak kell lenni. Fából készült tok esetén a zár reteszvasak fogadá-

sára megerősített, a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellen-

lemezt kell alkalmazni.

– A tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni

kell. A rögzítést téglafalnál, legalább 15 cm mélyen, 12 mm átmérőjű

köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál leg-

alább 10 cm mélyen, 10 mm átmérőjű köracél tartószilárdságával

egyenértékű erősséggel kell biztosítani.

– Az ajtólap fém vagy faszerkezetű lehet. Faszerkezet esetén legalább

25 mm vastagságú tömör keményfa szilárdságával egyezőnek kell lenni.

Amennyiben a fémszerkezetű ajtó belső rácsszerkezet erősítést kap, a

rácsszerkezet osztásának meg kell felelni az előírások szerinti 30x10 cm

minimális rácskiosztás követelményeinek, vastagsága pedig faborításnál

legalább 10 mm-es átmérőjű, acéllemez borításnál legalább 6 mm át-

mérőjű legyen.

– Az ajtólap szerkezetek külső borítólemezeit úgy kell rögzíteni, hogy az

kívülről csak roncsolással legyen bontható. Az ajtólapot fémszerkezet

esetén legalább 1 mm vastagságú acéllemezzel kell borítani.

– Az ajtólap és tok közötti zárási hézag legfeljebb 4 mm lehet oldalan-

ként. (Keményfa szerkezet esetén legfeljebb 6 mm záráspontosság

megengedett.) Az ajtólap és a tok vetemedése a zárás biztonságát nem

befolyásolhatja.

– Az ajtólapokat minimum 3 darab diópánttal – vagy azzal egyenértékű

szilárdságú egyedi kialakítású forgópánttal – kell az ajtótokhoz rögzíteni.

– Az ajtólapokat kiemelés, be- és kifeszítés elleni védelemmel, kétszárnyas

ajtóknál a fixre rögzíthető szárnyat reteszhúzás elleni védelemmel kell

ellátni.

– A zárást legalább két darab, egymástól legalább 30 cm-re elhelyezett

biztonsági zárszerkezetnek kell biztosítani.

– A reteszelési mélységnek legalább 14 mm-t el kell érnie.

– Bevéső zár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldalát fémlemezzel

kell megerősíteni.

– A hengerzárbetétet védeni kell letörés ellen oly módon, hogy a védő-

pajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen roncsolás

nélkül leszerelni. Önálló reteszelési pontként csak az egymástól legalább

30 cm-re elhelyezkedő reteszvasak fogadhatók el.

– A fő és kiegészítő zárszerkezeteknek meg kell felelniük a biztonsági zár-

szerkezetekkel szemben támasztott, 3.A.2. pont „Zárszerkezetek” feje-

zetében ismertetett követelményeknek.

– Az ajtónak 3 perces időtartamú betörést gátló ellenálló képességnek

kell megfelelnie.

Ablakok, erkélyajtók, teraszajtók
A következőkben felsorolt műszaki-technikai feltételeknek kell maradékta-

lanul megfelelni:

– Amennyiben azok alsó éle és az alatta lévő járószint között, valamely se-

gédeszköz felhasználása nélkül, 2 m-nél kisebb a távolság – teljes fel-

ületét minimum 100 x 300 mm-es kiosztású, 12 mm átmérőjű köracél

anyagból készült – vagy ezzel egyenértékű szilárdságú – kívülről nem

szerelhető más műszaki megoldású rácsozattal kell ellátni.

– A rácsszerkezet helyettesíthető rács kiváltására alkalmasnak elismert

más szerkezettel pl. minősített behatoláskésleltető, minimum A3 vagy

B1 minőségű áttörésbiztos üveg.

– Minősített belső leereszthető zárható rács elektronikai jelzőrendszerbe

kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel.

– Minősített biztonsági fóliával szerelt üveg elektronikai jelzőrendszerbe

kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel. FONTOS! A biztonsági üveg-

fóliák önállóan rács kiváltására nem alkalmasak!

– A tok és keretszerkezetének támadhatóság, illetve ellenállás tekinteté-

ben erősebbnek – de legalább egyenértékűnek – kell lenni az üvegszer-

kezet ellenálló képességével.

– A fix portálelemek üvegezéssel szemben támasztott követelmények

értelemszerűen megegyeznek az ablakoknál leírtakkal.

– A fix portálelemek szerkezetileg megegyeznek az ablakokra előírt kö-

vetelményeknek azzal a különbséggel, hogy ezeknél mozgó szerkezet

(zár, forgópánt, nyitó mechanizmus) nem kerül beépítésre.

– A függönyfalak sajátossága, hogy a vázszerkezetekbe az üveglapokat

kívülről helyezik be és rögzítik. Előírás szerinti rögzítésnek az fogadható

el, ha a csavarok legalább 300 mm-enként követik egymást és legalább

minden második csavar fejét úgy roncsolják, hogy a bontás csak az

üvegszorító léc levágásával, roncsolásával legyen megvalósítható.

Zárszerkezetek
– A zárszerkezeteknek meg kell felelniük a szabványokban előírt bizton-

sági követelményeknek.

– A zárszerkezet lehet lamellás rendszerű, egy oldalon fogazott kulccsal,

két oldalon fogazott kulccsal. A lamellás zár csak akkor fogadható el

biztonsági zárnak, ha legalább hat lamella biztosítja a zárreteszvas moz-
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gatását, a variációszám pedig minimum 10 000. A kéttollú kulccsal mű-

ködtetett lamellás záraknak nagyobb a biztonsági értékük.

– A zárszerkezetek reteszvasának visszatolás elleni védelemmel kell ren-

delkezni, vagyis a zárásirányra merőlegesen ható erő hatására a zárre-

teszvas ne legyen visszatolható.

– A hevederzár-keresztpántok vízszintes és/vagy függőleges irányban két-

pontos kiegészítő zárást biztosítanak.

A hevederzáraknak a következő feltételeknek kell megfelelni:

– a reteszvasak keresztmetszetének erősebbnek vagy legalább a bizton-

sági zárak reteszvasai szilárdságával egyenértékűnek kell lenniük;

– a reteszvasaknak a fogadó elemekbe minimum 20 mm mélységben kell

reteszelni;

– a reteszvas fogadó elemeket a falazathoz kell rögzíteni minimum

2 darab M 6x80 csavarral fém dűbelbe vagy ezzel egyenértékű szilárd-

ságú más felerősítéssel, bevéséssel;

– a reteszvas fogadó elemeknek zártaknak vagy oldalirányban merevített-

nek kell lenni, hogy támadás esetén ellenálljanak az ajtólapot ért dina-

mikus erőnek;

– a zárszerkezetet a működtető zárbetét beütése elleni védelemmel kell

ellátni;

– a hengerzárbetétet kívülről nem szerelhető letörés elleni védelemmel

kell ellátni;

– a zár-reteszvasaknak visszatolás elleni védelemmel kell rendelkezni a

merőleges nyomóerővel szemben;

– a hevederzár keresztpánt szerelt állapotban merevségének olyan mérté-

kűnek kell lenni, hogy a tengelyére merőlegesen, az ajtólapra kifejtett

erőhatás ne okozzon olyan mértékű deformációt, amely a zárás meg-

szüntetését eredményezi.

Hengerzárbetétek
– a hengerzár-betéteknek meg kell felelni a vonatkozó szabványokban

meghatározott követelményeknek;

– a részleges mechanikai védelem alkotóelemeként az érvényes MABISZ

termékazonosítással rendelkező minimum 5 csapos hengerzárbetét, il-

letve 6 rotoros mágneszárbetét fogadható el, amelyek variációszáma

minimum 10 000, letapogatásos nyitás elleni védelemmel rendelkezik,

valamint a maghúzásnak legalább 3 percig ellenáll;

– a hengerzárbetétet védeni kell letörés ellen oly módon, hogy a védő-

pajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen roncsolás

nélkül leszerelni.

Fix és mobil rácsok
Az ablakok – ha azok alsó éle és az alatta lévő járószint között, valamely se-

gédeszköz felhasználása nélkül, 2 m-nél kisebb a távolság – teljes felületét

minimum 100 x 300 mm-es kiosztású, 12 mm átmérőjű köracél anyagból

készült – vagy ezzel egyenértékű szilárdságú – kívülről nem szerelhető más

műszaki megoldású rácsozattal kell ellátni.

A rácsszerkezet helyettesíthető a rács kiváltására alkalmas más szerkezettel

is például:

– Behatolás-késleltető, áttörés-biztos üveg, minimum A3 vagy B1 kategó-

riába sorolt biztonsági üveg elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusz-

tikus üvegtörés érzékelőkkel.

– Belső leereszthető, zárható rács elektronikai jelzőrendszerbe kötött

akusztikus üvegtörés érzékelőkkel.

– Mobil rácsok esetén a rögzítést az ajtókra meghatározottaknak megfe-

lelő zárszerkezettel kell ellátni. A rácsokat úgy kell szerelni, hogy a

rácsszerkezet sínszerkezetből való kiemelése a külső térből (a támadási

oldalról) csak roncsolással legyen megvalósítható. A legördülő „detek-

tívrácsok” feltolás elleni védelmét áttételes mozgatószerkezettel vagy

más műszaki megoldással kell kialakítani.

– A rácsok a falazathoz 300 mm-enként (de legkevesebb 4 darab), a rács

keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű (falazó) körömmel erő-

sítendő, a minimális beépítési (rögzítési) mélység 150 mm 38 cm-es ha-

gyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem

szerelhető műszaki megoldású).

3.A.3. A teljes körű mechanikai védelem követelményei
A védett helyiségeket minden oldalról az alábbi követelményeknek megfe-

lelő szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, nyílászárók határolják.

Falazatok, födémek, padozatok
A falazatoknak, födémeknek, padozatoknak meg kell felelniük a 38 cm

vastagságú tömör kisméretű téglából tömören falazott téglafal szilárdsági

mutatóival. Más falszerkezet esetén az egyenértékűség meghatározásával

történik a falazat mechanikai besorolása.

Néhány támpont az egyenértékűség meghatározásához: A 12 cm vastag-

ságú vasalt betonfal, vagy padozat, illetve födémszerkezet (a vasalás 15x15

cm rácskiosztású, 8-10 mm átmérőjű betonvas háló lehet, a beton minősé-

gére a C 12/15 épületszerkezeti beton) elfogadott.

Nyílászárók
Nyílászárók esetében alapvető szempont, hogy megfeleljenek a vonatkozó

magyar és európai szabványokban előírt minimális követelményeknek.

Bejárati ajtók
A bejárati ajtóknak a következőkben felsorolt műszaki-technikai feltételek-

nek kell maradéktalanul megfelelniük:

– Az ajtó és az ajtótok szerkezet anyaga fém, keményfa vagy ezekkel tá-

madás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kiala-

kításúnak kell lenni. Puhafa szerkezetnél figyelembe kell venni a fa szál-

irányú támadhatóságát, ezért csak megerősítéssel lehet alkalmas a kí-

vánt ellenállás biztosítására. Fából készült tok esetén a zár reteszvasak

fogadására megerősített, a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített

ellenlemezt kell alkalmazni.

– A tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell.

A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, 12 mm átmérőjű köracél

tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm

mélyen, 10 mm átmérőjű köracél tartószilárdságával egyenértékű erősség-

gel kell biztosítani:

– Az ajtólap fém vagy faszerkezetű lehet. Faszerkezet esetén legalább

40 mm vastagságú tömör keményfa szilárdságával egyezőnek kell lenni.

– Amennyiben a fémszerkezetű ajtó belső rácsszerkezetű erősítést kap, a

rácsszerkezet osztásának meg kell felelni az előírások szerinti 30x10 cm

minimális rácskiosztás követelményeinek, vastagsága pedig faborításnál

legalább 12 mm átmérőjű, acéllemez borításnál legalább 8 mm átmé-

rőjű legyen.

– Az ajtólap szerkezetek külső borítólemezeit úgy kell rögzíteni, hogy azok

kívülről csak roncsolással legyenek bonthatók. Az ajtólapot fémszerkezet

esetén legalább 1,2–2,0 mm vastagságú acéllemezzel kell borítani.

– Az ajtólap és tok közötti záráspontosság maximum 2 mm lehet olda-

lanként. (Keményfa szerkezet esetén maximum 5 mm záráspontosság

megengedett.) Az ajtólap és a tok vetemedése a zárás biztonságát nem

befolyásolhatja.

– Az ajtólapokat minimum 3 darab diópánttal – vagy azzal egyenértékű

szilárdságú egyedi kialakítású forgópánttal – kell a tokhoz rögzíteni. Az

ajtólapokat kiemelés, be- és kifeszítés elleni védelemmel, kétszárnyas

ajtóknál a fixre rögzíthető szárnyat reteszhúzás elleni védelemmel kell

ellátni.

– A zárást legalább két darab, egymástól legalább 30 cm-re elhelyezett

biztonsági zárszerkezetnek kell biztosítani, a zárszerkezetnek legalább

négy ponton kell biztosítani a zárást.

– A reteszelési mélységnek minimum18 mm-t el kell érnie.

– A zártestet és a zárbetétet fúrás, valamint letörés ellen védeni kell.

– Bevéső zár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldalát fémlemezzel

kell megerősíteni.

– A hengerzárbetétet védeni kell letörés ellen oly módon, hogy a védő-

pajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen roncsolás

nélkül leszerelni. Önálló reteszelési pontként csak az egymástól legalább

30 cm-re elhelyezkedő reteszvasak fogadhatók el.

– A fő és kiegészítő zárszerkezeteknek meg kell felelniük a biztonsági zár-

szerkezetekkel szemben támasztott, 3.A.3. pont „Zárszerkezetek” feje-

zetében leírt követelményeknek.

– Üvegezett ajtók csak áttörés-biztos rétegelt (legalább A3 - B1) bizton-

sági üveggel szerelten – vagy azzal egyenértékű védettséget nyújtó

anyagból készített (pl. polikarbonát, szerves üveg, fóliázott minősített

üvegszerkezet stb.) szerkezet – fogadható el. A normál üvegezés meg-

felelő méretű és hálókiosztású rácsszerkezettel védetten, kívülről (táma-

dási oldalról) nem bontható kivitelben is megfelel a követelményeknek.
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– az ajtónak minimum 5 perces időtartamú betörést gátló ellenálló-ké-

pességnek kell megfelelnie.

Biztonsági ablakok, erkélyajtók, teraszajtók
A bejárati ajtóknál leírt áttörésbiztonsági feltételeknek kell megfelelniük.

A betörésállóság megítélése a nyílászárókra vonatkozó szabványban meg-

fogalmazott feltételek szerint történik.

Az üvegezésével kapcsolatos követelmények:

– Dobásálló vagy áttörés gátló üvegezéssel készüljön.

– Az üvegszerkezetnek legalább P4A kategóriába sorolt ragasztott, többré-

tegű üvegnek – vagy azzal egyenértékű ellenállási fokozattal rendelkező

szerkezetnek – kell lenni. Az üvegeket csak a belső tér (védett tér) irányá-

ból lehet telepíteni. Az üvegszorító léceket kívülről ne lehessen roncsolás

nélkül eltávolítani. Rögzítés szempontjából előnyös a csavarozott kivitel.

– A zárszerkezeteknek a többpontos zárást úgy kell biztosítani, hogy az a

statikus nyomóerőnek ellenálljon. A körkörösen kialakított zárószerke-

zeteknek olyan mélységben kell reteszelniük, hogy a tok és ablaklap

közötti illesztés egy irányba való feszítésével, elmozdításával ne lehessen

a kapcsolódást megszüntetni. A kilincsszerkezetet belülről (védett téren

belülről) zárható kivitelben kell telepíteni.

– A tok és keretszerkezetének támadhatóság, illetve ellenállás tekinteté-

ben erősebbnek, de legalább egyenértékűnek kell lennie az adott ab-

lakkeretbe szerelt üvegszerkezet ellenálló-képességével.

Fix portálelemek, függönyfalak
– A fix portálelemek szerkezetileg megegyeznek az ablakokra előírt kö-

vetelményeknek azzal a különbséggel, hogy ezeknél mozgó szerkezet

(zár, forgópánt, nyitó mechanizmus) nem kerül beépítésre. A fix portál-

elemek üvegezésével szemben támasztott követelmények megegyez-

nek a biztonsági ablakoknál leírtakkal.

– A függönyfalak sajátossága, hogy a vázszerkezetekbe az üveglapokat

kívülről helyezik be és rögzítik. Előírás szerinti rögzítésnek az fogadható

el, ha a csavarok legalább 300 mm-enként követik egymást, és legalább

minden második csavar fejét úgy roncsolják, hogy a bontás csak az

üvegszorító léc levágásával, roncsolásával legyen megvalósítható.

Zárszerkezetek
– A zárszerkezeteknek meg kell felelniük a szabványokban előírt legma-

gasabb követelményeknek.

– Bevésőzárak esetében a zárszekrényt fúrás elleni támadásnak ellenálló

módon védeni kell. Fúrásvédő lap szerelése esetén minimum 60 HRC

(rokwell) keménységűre edzett, vagy ennek megfelelő ellenállású érté-

ket nyújtó acélt kell alkalmazni.

– A zárszerkezet lehet lamellás rendszerű, egy-, illetve két oldalon foga-

zott kulccsal. A lamellás zár csak akkor fogadható el biztonsági zárnak,

ha legalább hat lamella biztosítja a zárretesz vas mozgatását, a variáció-

szám pedig minimum 10 000, a kéttollú kulccsal működtetett záraknak

nagyobb a biztonsági értékük.

– A hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezeteknél is biztosítani kell a

zárszekrény fúrás elleni védelmét az előbbiek figyelembevételével.

– A zárszerkezetek reteszvasának visszatolás elleni védelemmel kell ren-

delkezni. A zárásirányra merőlegesen ható erő hatására a zár reteszva-

sat ne lehessen visszatolni.

– A hevederzár-keresztpántok vízszintes és/vagy függőleges irányban két-

pontos kiegészítő zárást biztosítanak.

A hevederzáraknak a következő feltételeknek kell megfelelni:

– A reteszvasak keresztmetszetének erősebbnek vagy legalább a bizton-

sági zárak reteszvasai szilárdságával egyenértékűnek kell lenniük.

– A reteszvasaknak a fogadó elemekbe minimum 25 mm mélységben kell

reteszelni.

– A reteszvas fogadó elemeket a falazathoz kell rögzíteni minimum

2 darab M 6x80 csavarral fém dűbelbe, vagy ezzel egyenértékű szilárd-

ságú más felerősítéssel, bevéséssel.

– A reteszvas fogadó elemeknek zártaknak vagy oldalirányban mereví-

tettnek kell lenni, hogy támadás esetén ellenálljanak az ajtólapot ért di-

namikus erőnek.

– A működtető zárbetétet minimum 3 perc időtartamnak ellenálló módon

fúrás ellen védeni kell. Ez történhet fúrásvédett zárbetét szerelésével

vagy fúrásvédő pajzs alkalmazásával.

– A hengerzárbetétet kívülről nem szerelhető letörés elleni védelemmel

kell ellátni.

– A zárszerkezetet a működtető zárbetét beütése elleni védelemmel kell

ellátni.

– A zárretesz vasaknak visszatolás elleni védelemmel kell rendelkezni a

merőleges nyomóerővel szemben.

– A hevederzár-keresztpánt szerelt állapotban merevségének olyan mér-

tékűnek kell lenni, hogy a tengelyére merőlegesen, az ajtólapra kifejtett

erőhatás ne okozzon olyan mértékű deformációt, amely a zárás meg-

szüntetését eredményezi.

Hengerzárbetétek
– A hengerzár-betéteknek meg kell felelni a vonatkozó szabványban

meghatározott követelményeknek.

– Minimum 5 csapos hengerzárbetét, illetve 6 rotoros vagy mágneszár-

betét fogadható el, amelyek variációszáma minimum 10 000, legalább

3 percig ellenáll a HSS fúróheggyel történő támadásnak, letapogatásos

nyitással szembeni védelemmel rendelkezik, valamint a maghúzásnak

legalább 3 percig ellenáll.

– A biztonsági ajtók betörést gátló hatásuk időtartamának (3 vagy 5, vagy

10, vagy 15, vagy 20 perces ellenálló-képességnek) megfelelően az

adott ajtóra felszerelt zárakat, hengerzár-betéteket olyan védelemmel

kell ellátni, hogy vagy önmagukban (szerkezeti kialakításuknál fogva),

vagy kiegészítő védelemmel ellátva ugyanazt az ellenállási értéket telje-

sítsék, amennyi az adott ajtóra megállapított ellenállási időtartam.

– A hengerzárbetétet védeni kell letörés ellen oly módon, hogy a védő-

pajzsot a külső tér felől – a támadási oldalról – ne lehessen roncsolás

nélkül leszerelni.

Fix és mobil rácsok
Az ablakok – ha azok alsó éle és az alatta lévő járószint között, valamely se-

gédeszköz felhasználása nélkül, 3 m-nél kisebb a távolság – teljes felületét

minimum 100 x 300 mm-es kiosztású, 12 mm átmérőjű köracél anyagból

készült – vagy ezzel egyenértékű szilárdságú – kívülről nem szerelhető más

műszaki megoldású rácsozattal kell ellátni.

A rácsszerkezet helyettesíthető a rács kiváltására alkalmasnak elismert más

szerkezettel is, például:

– Minősített behatoláskésleltető (ablakok, kirakatok, portálok, erkélyaj-

tók, függönyfalak esetében minimum P4A kategóriába sorolt ragasz-

tott, többrétegű üvegnek; bejárati ajtók esetében minimum B1 minősí-

tésű áttörésbiztos üveg).

– Minősített belső leereszthető, zárható rács elektronikai jelzőrendszerrel és

az elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel.

– A falsíktól kijjebb álló rácsozat esetében is biztosítani kell a minimálisan

meghatározott rácskiosztást.

– Mobil rácsok esetén a rögzítést az ajtókra meghatározottaknak megfe-

lelő zárszerkezettel kell ellátni. A rácsok sínszerkezetből való kitépésé-

nek lehetőségét kívülről csak roncsolással megvalósítható megoldással

kell biztosítani. A legördülő „detektívrácsok” feltolás elleni védelmét át-

tételes mozgatószerkezettel vagy más megoldással biztosítani kell.

– A rácsok a falazathoz 300 mm-enként (de legkevesebb 4 darab), a rács

keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű (falazó) körömmel erő-

sítendő, a minimális beépítési (rögzítési) mélység 150 mm 38 cm-es ha-

gyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem

szerelhető műszaki megoldású).

Biztonsági üvegek
A biztonsági üvegeknek az ellenállási képességük emelkedését tekintve a

következő fokozatai vannak:

– Dobásálló üveg, üvegszerkezet;

– Áttörésbiztos üveg, üvegszerkezet;

– Átlövésgátló üveg, üvegszerkezet.

Az átlövésgátló üvegeknek (üvegszerkezeteknek) meg kell felelniük a vo-

natkozó szabvány golyóállóság szintjeinek osztályozása és vizsgálati felté-

telei címszó alatt megfogalmazott biztonsági feltételeinek.

A kísérlet során a lövedék nem hatolhat át az üvegszerkezeten. Az átlövés-

gátló üvegek a kategóriába sorolásnál szilánkleválással roncsolt szerkezet

esetén „S”, szilánkleválás nélkül roncsolt szerkezet esetén „NS” kiegészítő

jelzést kapnak.
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FONTOS! A szilánkleválással roncsolt üvegszerkezetek sze-
mélyvédelemre nem alkalmasak!
Biztonsági fóliák
A MABISZ által azonosított és ajánlott biztonsági fóliák elektronikai jelző-

rendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel kombinálva – a koc-

kázati körülményektől és a védett értéktől függően – alkalmasak lehetnek

a rács kiváltására, melyet a biztosító a kockázatelbírálás során egyedileg ha-

tároz meg.

FONTOS! A biztonsági fólia önmagában nem helyettesíti a
rácsszerkezetet!
A biztonsági fóliák tartalmazhatnak olyan fémszálakat is, amelyek a riasz-

tórendszerbe bekötve támadás esetén riasztó jelzést generálnak. Ezek a

speciális fóliák a héjvédelem eszközeként értékelhetők az elektronikai jel-

zőrendszer kialakításánál.

A minimális mechanikai védelemnél minimum 4 mm, a részleges- és teljes

körű mechanikai védelemnél minimum 6 mm vastagságú üveglapra kell a

fóliát felhelyezni. A fóliával szerelt üveget tartó keretszerkezet nem lehet

gyengébb ellenálló-képességű, mint maga a fóliázott üveg. A kockázatvál-

lalás időtartama a telepítéstől számított 5 év, ha a gyártás és a telepítés kö-

zötti idő nem hosszabb 1 évnél. (Kivételt képez, ha a gyártó cég terméké-

re ennél hosszabb idejű garanciát vállal. Ezt a tényt a MABISZ Termék-meg-

felelőségi ajánlás tartalmazza). Hőszigetelő üvegszerkezet esetén az összes

üvegvastagság a mérvadó.

A megrendelő részére a kivitelező köteles eredeti aláírással és pecséttel el-

látott, fénymásolt Biztosítói Minősítési Tanúsítványt a számla melléklete-

ként átadni, amely számlának tartalmazni kell:

– a fólia típusjelölését;

– a kivitelező nevét, aláírását;

– a kivitelezés helyét és idejét;

– a fólia mennyiségét.

A telepítési rész kivételével a másolat kiadásáért a forgalmazó felel.

A telepítésnél általános szabály, hogy a fóliát az üvegszorító léc alá kell be-

engedni. Amennyiben csak roncsolással oldható meg az üvegszorító léc el-

távolítása és visszaszerelése, elfogadható a szélhez illesztett telepítés is

(1 mm távolsággal), mivel ez nem csökkenti számottevően a védelem ha-

tékonyságát (kb. 2-3%).

3.B. A különböző szintű mechanikai védelemre vonatkozó
előírásokban lévő szakkifejezések meghatározása
Biztonsági zár
Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 ro-

toros mágneszár, a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a vari-

ációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedileg mi-

nősített lamellás zár, továbbá minden olyan fel nem sorolt zár és zárbetét,

amely – annak MABISZ minősítése szerint – biztonsági zárnak minősül.

Zárbetétek törés elleni védelme
A hengerzárbetétek törés elleni védelme megfelelő, ha

a. a hengerzárbetét az ajtólap külső oldalán, annak síkjából legfeljebb

1 mm-t áll ki;

b. a zárbetét kiálló részének hosszával megegyező vastagságú hengerzár tö-

rése ellen védő eszköz (pl. zártörés elleni védőpajzs, biztonsági zártakaró,

zárcímer, rozetta, zárvédő lemez stb.) van, kívülről – külső tér felől – nem

szerelhető módon az ajtólaphoz rögzítve.

Zárbetétek fúrás elleni védelme
A zárbetét fúrás elleni védelme megfelelő, ha a zárbetét és/vagy az azt

védő biztonsági zártakaró kialakítása olyan, hogy megakadályozza a zárbe-

tét megfúrását (pl. hengerzárbetétbe szerelt edzett csap, zártakaró eseté-

ben elforgatható gyűszű védi a zárnyílást stb.).

Reteszhúzás elleni védelem (kétszárnyú bejárati ajtók eseté-
ben)
A reteszhúzás elleni védelem megfelelő, ha

a. a nem nyíló ajtószárny(ak) alul és fölül billenő karos szerkezettel vannak

az ajtótokhoz rögzítve;

b. a nem nyíló ajtószárny(ak) alul és fölül gyűszűs tolózárral vannak az aj-

tótokhoz rögzítve, de a nyíló szárny benyomás ellen, vagy a gyűszűs to-

lózár mozgatás ellen védett:

– a nyíló szárny benyomás ellen akkor védett, ha azt – becsukott állapot-

ban – a gyűszűk magasságában zárszerkezet(ek) rögzíti(k) a nem nyíló

szárnyhoz;

– a gyűszűs tolózár mozgatás ellen akkor védett, ha a gyűszűk a lehú-

zás erejének ellenálló csavarral vannak az ajtólaphoz rögzítve, illetve

a gyűszűket kívülről hozzá nem férhető módon rugós lemezre erősí-

tett fém dugóval elfedik, amelyek megakadályozzák annak mozga-

tását.

Gyűszűs tolózár: a nem nyíló szárny rögzítését végző, függőleges irányban

felfelé és lefelé ujjal mozgatható reteszvas.
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Kiemelés elleni védelem
Az ajtólap leemelhetőségének megakadályozása az ajtó becsukott állapotában.

A kiemelés elleni védelem megfelelő, ha

a. az ajtólap(ok) élére legalább két helyen (minimum 90 cm távolságra), az

ajtó zárt állapotában a tokba süllyedő csap van szerelve, amely ellenáll

a leemelés erejének, vagy

b. forgópántok (diópántok) fölé az ajtótokban süllyesztett csapok (leg-

alább két helyen) vannak szerelve, amelyek ellenállnak a leemelés ere-

jének (becsukott állapotban a forgópánt és a csap közötti hézag az

5 mm-t nem haladhatja meg).

Fából készült ajtólapok és tokok esetében a csapok rögzítésénél az ajtó-

szerkezetet fém lemezzel meg kell erősíteni.

Záráspontosság
Az egyszárnyú ajtó becsukott állapotában az ajtótok és az ajtólap éle kö-

zötti távolság a zárszerkezet homlokvonalában mérve.

Kétszárnyú ajtó esetében a rögzített ajtólap és a nyitható ajtólap éle közötti

távolság a zárszerkezet homlokvonalában mérve.

Reteszelési mélység
A zárszerkezet teljesen bezárt (általában kétszeri ráfordítás utáni) állapotá-

ban kitolt zárnyelv hossza, amit az ajtólap élének síkjától kell mérni, felté-

ve, hogy az ajtó záráspontossága nem haladja meg az 5 mm-t. [Amennyi-

ben a záráspontosság az 5 mm-t meghaladja, úgy a reteszelési mélység mé-

rete = a kitolt zárnyelv hossza – (az adott ajtó záráspontossága – 5 mm)]

Megerősített zárlemez
Az ajtó befeszítéssel szembeni ellenálló képességének növelése érdekében

kell megerősíteni a zárfogadó lemezt, ami megoldható:

a. a zárlemez falszerkezethez történő rögzítésével;

b. a zárlemezre történő minimum 1 mm vastag és legalább a zárfogadó

hosszával megegyező méretű acéllemez felszerelésével.

Zárfogadó lemez: a zárszerkezettel szemben az ajtótokra erősített lemez,

amelyen kialakított nyílásba illeszkedik a rugós kilincszár, és a zár bezárt ál-

lapotában reteszelést végző acéllemez vagy henger alakú acélcsap.

Ajtólap megerősítése
Bevéső zár esetén az ajtólap külső tér felőli oldalát legalább 1 mm vastag

acéllemezzel szükséges megerősíteni oly módon, hogy a védőlemezt kívül-

ről csak roncsolással lehessen megbontani. A fémlemez a beszerelt zártest

külső széleitől számítva legalább 10 cm-rel nagyobb felületet fedjen le,

mint a zártest mérete.

A zárszerkezet többpontos, illetve több irányú zárása
A többpontos zárás akkor valósul meg, ha a zárszerkezet az ajtólapot egy-

mástól minimum 30 cm-es távolságra lévő zárnyelvekkel rögzíti az ajtótok-

hoz. Egy zárási pontnak minősül, ha a zárnyelvek egymástól való távolsága

(lásd a jobb oldali rajz „a” méretét) kevesebb mint 30 cm.

Az ajtólap több irányú zárásának feltétele, hogy a zárnyelvek bezárt álla-

potban az ajtólap különböző oldalait rögzítsék. A kétirányú zárás legegy-

szerűbb megoldása, a heveder zár felszerelése.

Figyelem! Nem minősül több pontos zárásnak az a megoldás,
amikor az ajtólap élén lévő ovális alakú csapok – amelyek szerepe

elsődlegesen az ajtólap vetemedésének megelőzése – az ajtótokra erősí-
tett „U” alakú horonyba illeszkedve végzik az ajtó zárását.

Rácsokkal szembeni követelmények
a. Fixen beépített rácsok követelményei:

– anyaga 12 mm átmérőjű köracél vagy azzal egyenértékű keresztmet-

szettel rendelkező más;

– teljes felülete minimum 100 x 300 mm-es kiosztású;

– csomópontjai hegesztettek vagy a hegesztéssel azonos szilárdságot

biztosító más kialakításúak;
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– a rácsot a falazathoz 300 mm-enként, de minimum 4 db, a rács ke-

resztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű falazó körömmel szük-

séges a falhoz rögzíteni (a minimális beépítési mélység 150 mm);

Az előbbiekben leírt követelményekkel egyenértékű szilárdságú, kívülről

nem szerelhető más műszaki megoldás is elfogadható (pl. belső le-

ereszthető biztonsági rács).

b. Nyitható rácsok:

– anyaga 12 mm átmérőjű köracél vagy azzal egyenértékű keresztmet-

szettel rendelkező más acélprofil;

– a teljes felülete minimum 100 x 300 mm-es osztású;

– a csomópontok hegesztettek vagy a hegesztéssel azonos szilárdságot

biztosító más kialakításúak;

– a nyíló és nem nyíló rácsot – rácsonként – minimum 3 diópánttal kell a

kerethez rögzíteni;

– a rács tokszerkezete a falazathoz 300 mm-enként, de minimum 4 db, a

rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű falazó körömmel

van rögzítve (a minimális beépítési mélység 150 mm), vagy ezzel egyen-

értékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású;

– a nyitható rácsajtót minimum 1 db biztonsági zárral kell bezárni, a hen-

gerzárat szükséges törés ellen védeni, a záráspontosság és a zárásmély-

ség tekintetében a mechanikai védelmi előírásoknál leírtakat kell alkal-

mazni.

c. Mobil rácsok:

– anyaga 12 mm átmérőjű köracél vagy azzal egyenértékű keresztmet-

szetű más acélprofil;

– a teljes felülete minimum 100 x 300 mm-es osztású;

– a csomópontokat a hegesztéssel azonos szilárdságú műszaki megoldás-

sal kell kialakítani;

– a mozgó részt befogó sínszerkezetet műszakilag úgy kell kialakítani,

hogy a rács kizárólag roncsolással legyen eltávolítható;

– a rács tokszerkezete a falazathoz 300 mm-enként, de minimum 4 db, a

rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű falazó körömmel

van rögzítve (a minimális beépítési mélység 150 mm) vagy ezzel egyen-

értékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású;

– a mobil rácsot minimum 1 db biztonsági zárral kell bezárni, a henger-

zárat szükséges törés ellen védeni, a záráspontosság és a zárásmélység

tekintetében a mechanikai védelmi előírásoknál leírtakat kell alkal-

mazni;

– ha a mozgatás önzáró hajtóművel történik, akkor külön zárszerkezet

felszerelése nem feltétel;

– lehetőség szerint ne kívülről történjen a rács mozgatása, ha távirányí-

tással működtetik a rácsot, akkor a vezérlést szabotázs ellen védeni kell.

Az előbbi a., b. és c. pontokban meghatározottakon kívül megfelel minden

olyan rácsszerkezet, amely – annak MABISZ minősítése szerint – az adott

védelmi szint elemének elfogadható.

Garázskapukkal szembeni követelmények
A garázskapuk beépítésére, zárására, a záráspontosságára, a zárásmélysé-

gére vonatkozóan a mechanikai védelmi előírásoknál leírtakban foglaltakat

kell alkalmazni.

A távirányítású kapuknál meg kell oldani a távnyitó kód védelmét, valamint

a szabotázs elleni védelmet.

Biztonsági üvegfóliával történő védelem követelményei
Az üvegfelület biztonsági fóliával történő védelme akkor megfelelő, ha

a. a biztonsági fólia MABISZ minősítéssel rendelkezik;

b. az üvegtábla kívülről nem szerelhető rögzítő lécekkel van a keretbe be-

építve;

c. a biztonsági fólia legalább 4 mm vastagságú üvegtáblára belülről, bu-

borékmentesen van felragasztva;

d. a keret és a fólia széle közötti távolság nem több mint 1 mm.

Figyelem! A minősített biztonsági üvegfólia önmagában nem
alkalmas a rács kiváltására! A biztosítási szerződés kezelését
végző igazgatóság kockázatelbírálójával kell előzetesen
egyeztetni, hogy milyen kiegészítő megoldásokra van szük-
ség az üvegfólia mellett.

3.C. Elektronikai jelzőrendszer előírásai
A behatolást jelző berendezések, azok teljesítményadatainak figyelembe-

vételével, a vonatkozó szabványok előírásainak történő megfelelés alapján

kerülnek besorolásra.

A kockázatviselés helyén kialakított elektronikai jelzőrendszer alkotó ele-

meinek (központi egységek, érzékelők) biztonsági kategóriája és a követ-

kező pontokban rögzített követelmények alapján történik az adott elektro-

nikai jelzőrendszer védelmi képességének meghatározása.

A behatolást jelző elektronikai rendszer akkor felel meg a minimális, rész-

leges, illetve teljes körű elektronikai jelzőrendszernek, ha a telepített beha-

tolást jelző rendszer mindegyik eleme legalább a minimális, részleges, illet-

ve teljes körű elektronikai jelzőrendszer kategóriába vagy eggyel magasabb

kategóriába lettek besorolva.

3.C.1. A behatolást jelző minimális elektronikai jelzőrendszer
követelményei
A behatolást jelző rendszer akkor felel meg a minimális elektronikai jelző-

rendszernek, ha megvalósul a térvédelem, tárgyvédelem, a felületvédelem

csak 2 m-nél alacsonyabban (a nyílászáró alsó széle és az alatta lévő járó-

szint közti távolság) fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű térvé-

delem van kialakítva, ugyanakkor nincs személyvédelem.

A térvédelem, illetve csapdaszerű térvédelem, a tárgyvédelem, a felület-

védelem meghatározását a 3.C.2. pont tartalmazza.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

– a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a vé-

dett téren belül kerüljön elhelyezésre;

– a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körö-

kön külön-külön és a szabotázsvonalon;

– a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű,

szabotázsvédett, minimum 1 mm-es lágyacél – vagy azzal egyenértékű

szilárdságú anyagból – készüljön;

– az élesítés kulcsos kapcsolóval és/vagy digitális kezelőegységgel (numeri-

kus tasztatúra, a lehetséges variációk száma minimum 100 000) történjen;

– a kapcsoló vagy kezelőegység háza minimum 1,5 mm-es lágyacél, mű-

anyag ház esetén 1mm-es műanyag vagy ezekkel egyenértékű mecha-

nikai szilárdságú anyag legyen és eltávolítása, illetve megbontása esetén

a jelzésvonalon adjon riasztást;

– az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze;

– élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővona-

lat, jeladó áramkört, kapcsolóberendezést felügyelnie kell, jelzés után

egy másodpercen belül riasztania kell;

– a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jelezni kell;

– a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1–3 per-

cen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra ille-

tékes kezelő vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lenni,

a rendszer a riasztást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba;

– a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól,

építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távol-

ságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel le-

gyen megoldható;

– a kültéri hangjelző szabotázsvédett, minimum 1,5 mm-es lágyacél le-

gyen vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a

hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;

– az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes ener-

giaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa, elemes táplálás

esetén a rendszer minimum 3 hónapig maradjon üzemképes;

– az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és

megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 24 órás üzemeltetését, a 24

óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa;

– akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell.

3.C.2. A behatolást jelző részleges elektronikai jelzőrendszer
követelményei
A behatolást jelző rendszer akkor felel meg a részleges elektronikai jelző-

rendszernek, ha megvalósul a teljes körű felületvédelem, és csapdaszerű

térvédelem vagy tárgyvédelem van kialakítva, de nincs személyvédelem.
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Teljes körű felületvédelem: ha az elektronikai jelzőrendszer éles

üzemmódban figyeli az összes nyílászáró szerkezetet és portált, jelzi az át-

és behatolási kísérleteket:

– a nyíló ajtó- és ablakszárnyakra felszerelt nyitásérzékelők érzékelik a

nyíló szárnyak 10–15 mm közötti elmozdulását;

– az üvegfelületre szerelt vagy az akusztikus üvegtörés-érzékelők annak

teljes felületét védik és már az üveg repedését is jelzik, az érzékelők ki-

választásának a védeni kívánt üvegfelület típusának figyelembevételével

kell történnie.

Teljes körű térvédelem: az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmód-

ban felügyeli a védett épület összes helyiségét, belső terét, azok megkö-

zelítési útvonalait (jelzi az illetéktelen behatolást és mozgást).

Csapdaszerű térvédelem: az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmód-

ban csak a védett helyiség(ek)ben található veszélyeztetett tárgyak, kiemelt

terek megközelítési útvonalait felügyeli (jelzi az illetéktelen behatolást és

mozgást).

Teljes körű tárgyvédelem: ha az elektronikai jelzőrendszer éles üzem-

módban felügyeli az összes veszélyeztetett tárgyat. Páncélszekrények ese-

tében a védelem kiterjed nyitásra és áttörésre.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmé-
nyek:
– a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a vé-

dett téren belül kerüljön elhelyezésre;

– a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körö-

kön külön-külön (minimum 4 db) és a szabotázsvonalon;

– az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatóak, ha

szükséges, üzemmód kapcsolót kell beépíteni;

– a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű,

szabotázsvédett, minimum 1,5 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyen-

értékű szilárdságú anyagból – készüljön;

– az élesítés csak külső, minimum 6 betű- vagy számkombinációs kód-

kapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkörét le-

hetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül

kell elhelyezni;

– az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek

maradjanak működőképesek;

– a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzők, kódkap-

csolók stb.) állandó őrzésére csak a teljes rendszerrel együtt – az üzemel-

tető vagy a szerviz által – kikapcsolható szabotázsvonalat kell kiépíteni;

– a rendszer üzemképességét és riasztás mentes állapotát a kódkapcsolón

jelezni kell;

– élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővona-

lat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után

egy másodpercen belül riasztania kell;

– a szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – rend-

szernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell;

– a jelző áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárla-

tot, illetve a hurok ellenállásainak 40%-os változását a rendszer jelezze

(riasztania kell);

– minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai

jelzésadó telepítése szükséges;

– az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, amennyiben ez

nem lehetséges az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell

lennie;

– a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól,

építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távol-

ságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel le-

gyen megoldható;

– a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 per-

cen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra ille-

tékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie,

a rendszer a riasztást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba;

– a kültéri hangjelző szabotázsvédett, kettős, minimum 1,5 mm-es lágy-

acél lemez burkolatú legyen vagy ezzel egyenértékű mechanikai véde-

lemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltako-

zó kéthangú jelzéssel;

– az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux

fényerős legyen;

– az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes ener-

giaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa;

– az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell mű-

ködnie;

– az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és

megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 48 órás üzemeltetését, a 48

óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa;

– az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell;

– nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők;

– a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél

védőcsőbe helyezve kell vezetni.

3.C.3. A behatolást jelző teljes körű elektronikai jelzőrendszer
követelményei
A behatolást jelző rendszer akkor felel meg a teljes körű elektronikai jelző-

rendszernek, ha megvalósul a teljes körű térvédelem, felületvédelem, tárgy-

védelem és személyvédelem.

A teljes körű térvédelem, a tárgyvédelem, a felületvédelem meghatározá-

sát a részleges elektronikai védelem leírása tartalmazza.

Teljes körű személyvédelem: ha az elektronikai jelzőrendszer, a kockázatvi-

selés helyén, élesített állapotban folyamatosan biztosítja az összes veszé-

lyeztetett személy számára a támadásjelzés lehetőségét.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

– a rendszernek szabotázsvédettnek kell lennie, azaz minden elemének

arra jogosulatlan személy által történő megbontása, manipulálása vagy

rongálása riasztást kell, hogy kiváltson;

– a szabotázst a riasztóközpontnak külön – úgynevezett szabotázsvo-

nal(ak)on – jeleznie kell;

– a szabotázsvonalak jelzéseit – nem éles üzemmódban is – a rendszernek

optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell, a jelzés törlé-

sét csak arra illetékes személy végezheti;

– a rendszernek két egymástól független energiaforrással kell rendelkeznie:

– hálózati tápegységgel és

– 72 órás folyamatos üzemelést biztosító szükség áramforrással, amely

a 72 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását bizto-

sítja;

– a szükség áramforrás automatikus töltését biztosítani kell;

– egy jelzővonalon akkor telepíthető több érzékelő, ha jelzés esetén a sér-

tett terület könnyen azonosítható;

– a riasztás jelzésre csak olyan kültéri hang- és fényjelző készülék alkal-

mazható, amely a rendszer energiaforrása mellett saját akkumulátorral

is rendelkezik;

– a hang- és fényjelző készüléket az épületen kívül úgy kell telepíteni,

hogy egyszerű eszközzel ne lehessen elérni és hatástalanítani;

– a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnését követően 1–3

percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra il-

letékes (kezelő vagy karbantartó) által kikapcsolhatónak kell lennie;

– a rendszernek a riasztást követően automatikusan éles üzemmódba kell

kapcsolnia;

– a rendszer kezelése kódkapcsolóval (minimum négy számjegyes) vagy

blokkzárral történhet:

– a négy számjegyes kódkapcsolót, illetve a blokkzárat a védett térben kell

elhelyezni, és a kezelésre maximum 30 másodperc állhat rendelkezésre;

– a hat számjegyes kódkapcsoló a védett téren kívül is elhelyezhető abban

az esetben, ha az mechanikailag védett, biztonsági zárral nyitható do-

bozban van elhelyezve;

– az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (a fel-

ügyelet nélküli központok zóna-állapota illetéktelenek által ne legyenek

változtathatók), vagy a ki- és bekapcsolások – legalább 200 eseményt

tárolni képes memória segítségével – ellenőrizhetők legyenek;

– a kódkapcsoló jelfeldolgozó áramkörét lehetőleg a központi egységben,

de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni;

– a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül vagy acél vé-

dőcsőben kell vezetni;
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– a vezetékek toldása falban lévő védőcsőben vagy kötődobozban tör-

ténhet.

3.C.4. Távfelügyeleti rendszerekre vonatkozó követelmények
Általános követelmények
A távfelügyeleti rendszernek meg kell felelnie a MABISZ biztonsági távfel-

ügyeleti rendszerekre vonatkozó ajánlásának, a védett objektumban mű-

ködő elektronikai jelzőrendszernek pedig eleget kell tennie legalább a mi-

nimális elektronikai védelem előírásainak (VI. Függelék 3. Fejezet 3.B.1.

pont).

Riasztás és beavatkozás
Az automatikus távjelzés érkezhet a rendőrséghez, egyéb fegyveres testü-

lethez, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálathoz, kivonuló szolgálathoz.

A Szolgáltatási szerződésben a garantált maximális kivonulási idő a 15 per-

cet nem haladhatja meg.

Az őrző-védő vállalkozáshoz – nonstop riasztást fogadó központjába – tör-

ténő bekapcsoláskor az őrző-védő cég és a behatolást és támadást jelző

elektronikai jelzőrendszert üzemeltető vállalkozás közti megállapodás sze-

rinti beavatkozási intézkedéseket az őrző-védő cégnek írásban dokumen-

tálni kell a beavatkozási tanúsítványban.

Hibaérzékelés
Automatikusan és közvetlenül jelenteni kell legalább a hálózati hibát, az

elemhibát, valamint a koncentrált feldolgozási egységek hibáit (pl. mikro-

processzor) a karbantartónak, egy megbízott helyre (pl. az őrző-védő és

biztonsági cégnek) vagy az üzemeltető egyéb olyan helyére, ahol állandó-

an tartózkodik valaki (pl. a recepció). A jelentésnél 60 perces késleltetés

megengedhető. Az automatikus hibajelzés egy tetszőlegesen felügyelt át-

viteli úton keresztül is történhet.

Állapotjelentések: éles/nem éles állapot jelzése
A behatolás- és támadásjelző rendszer kapcsolási helyzetéről szóló jelenté-

sek (pl. éles/nem éles) információként érkezhetnek egy tetszőlegesen fel-

ügyelt vagy nem felügyelt átviteli útról automatikusan pl. egy őrző-védő és

biztonsági céghez.

A behatolást és támadást jelző rendszer kapcsolási helyzetéről szóló jelenté-

seknek (pl. éles/nem éles), amelyeket a riasztás beérkezési helyén értékelnek

ki (pl. nem éles kapcsolás felügyelete „nem engedélyezett” időablakokban),

felügyelt átviteli úton keresztül automatikusan kell megérkezniük.

Regisztrációs berendezés
A behatolást és támadást jelző rendszer üzemi állapotait, beleértve az

összes vészjelzést – a behatolást és támadást jelző központ háttérmemóri-

ájától függetlenül – egy regisztrációs berendezés segítségével kell doku-

mentálni.

Állapotjelzések
A behatolás- és támadásjelző rendszer bizonyos üzemi állapotait kívül is ki

kell jelezni (pl. egy kiváltott érzékelő csoport jelzése, amely orientációként

szolgálhat a beavatkozó erők számára).

Ezek(et) a jelzések(et):

– nem lehetnek mindenki számára érthetőek és a behatolást és támadást

jelző rendszer részeként felismerhetőek;

– hozzáféréstől védetten kell elhelyezni, és ezeket visszahatás nélkül sza-

bad csak a behatolást és támadást jelző rendszerbe csatlakoztatni.

FONTOS! A távfelügyeletet végző szolgálattal egyeztetni kell,
hogy a biztosított telephelyen alkalmazzanak-e helyszíni kül-
ső, hangos riasztást.

Az Őrző-védő szolgálattal kapcsolatos követelmények:
Őrzésvédelmi tevékenységet a 2005. évi CXXXIII. Törvény (a személy- és

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól), az

ennek végrehajtására kiadott 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (a személy- és

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról) szerinti feltételeknek

megfelelő, az SzVMSzK tagságával rendelkező vállalkozás, illetve vállalko-

zó végezhet.
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1. számú melléklet

2018. április 3-tól visszavonásig érvényes minimáldíjak és
kedvezmények

Minimáldíjak:
Szerződésre fizetendő éves biztosítási díj mértéke el kell hogy érje, az aláb-

bi minimáldíj összegeket. A minimáldíj érték alatt szerződés nem jöhet létre

és nem tartható fenn.

– Abban az esetben, ha a szerződésben a főépület és az általános ház-

tartási ingóság vagyoncsoport is biztosítva van, akkor a szerződésre fi-

zetendő éves díj összege minimum 11 760 forint.

– Abban az esetben, ha a szerződésben az általános háztartási ingóság

vagyoncsoport nincs biztosítva, akkor a szerződésre fizetendő éves díj

összege minimum 10 800 forint.

– Abban az esetben, ha a szerződésben a főépület nincs biztosítva, akkor

a szerződésre fizetendő éves díj összege minimum 8400 forint.
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VI. MELLÉKLETEK

Mely esetben jár kedvezmény?
Kedvezmény

mértéke
Mikortól jár a kedvezmény?

Mely eset(ek)ben és mikor szűnik meg
a kedvezmény?

Éves gyakoriságú díjfizetés esetén 10%

Szerződéskötésnél a kockázatviselés
kezdetétől, a későbbiekben a szerződő
erre vonatkozó kérését követő biz-
tosítási évfordulótól.

Amennyiben a választott díjfizetési gyakoriság-
tól sűrűbb (féléves, negyedéves, havi) díjfizetés-
sel rendezi a díjat.
A következő díjfizetési gyakoriságtól a fizetendő
díj az elvesztett kedvezmény mértékével emel-
kedik.

OTP bankszámláról/bankkártyáról tör-
ténő díjfizetés esetén

5%

Szerződéskötésnél a kockázatviselés
kezdetétől, a későbbiekben a szerződő
erre vonatkozó írásbeli kérését követő
legközelebbi díjfizetési gyakoriságtól.

Amennyiben a biztosítási díjat nem OTP csopor-
tos díjfizetéssel, OTP banki átutalással vagy OTP
bankkártyás fizetéssel teljesítik.
A következő díjfizetési gyakoriságtól a fizetendő
díj az elvesztett kedvezmény mértékével emel-
kedik.

Elektronikus ügyintézéshez való hoz-
zájárulás esetén.
Amennyiben a szerződő a biztosító
részére a mobiltelefonszámát és az
e-mail elérhetőségét megadta, vala-
mint a díjfizetés módja csekkes díjfi-
zetéstől eltérő, és emellett a biztosító-
val elektronikus úton történő kommu-
nikációban állapodik meg.

4%

Szerződéskötésnél a kockázatviselés
kezdetétől, a későbbiekben a szerződő
erre vonatkozó kérését követő legköze-
lebbi díjfizetési gyakoriságtól.

A kedvezmény megszűnik, ha a szerződő:
– az elektronikus ügyintézéshez adott hozzájá-

rulását visszavonja, vagy
– az e-mail címe megszűnik és új e-mail posta-

fiók-elérhetőséget nem ad meg, vagy
– a díjat postai csekkel fizeti meg.
A következő díjfizetési gyakoriságtól a fizetendő
díj az elvesztett kedvezmény mértékével emel-
kedik.

Határozatlan időtartamra szóló, élő
gépjármű-felelősségbiztosítással ren-
delkezik a Groupama Biztosító Zrt-nél
a szerződő.

Szerződésenként
2%, maximum
2 db szerződésre
vehető igénybe.

Szerződéskötésnél a kockázatviselés
kezdetétől, a későbbiekben a szerződő
erre vonatkozó kérését követő legköze-
lebbi díjfizetési gyakoriságtól.

A kedvezmény megszűnik, a kapcsolódó biztosí-
tási szerződés megszűnésével.
A következő díjfizetési gyakoriságtól a fizetendő
díj az elvesztett kedvezmény mértékével emel-
kedik.

Határozatlan időtartamra szóló, élő
casco biztosítással rendelkezik a Groupa-
ma Biztosító Zrt-nél a szerződő.

Szerződésenként
2%, maximum
2 db szerződésre
vehető igénybe.

Szerződéskötésnél a kockázatviselés
kezdetétől, a későbbiekben a szerződő
erre vonatkozó kérését követő legköze-
lebbi díjfizetési gyakoriságtól.

A kedvezmény megszűnik, a kapcsolódó biztosí-
tási szerződés megszűnésével.
A következő díjfizetési gyakoriságtól a fizetendő
díj az elvesztett kedvezmény mértékével emel-
kedik.

Határozatlan vagy legalább 1 éves idő-
tartamra szóló, élő életbiztosítással
rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt-
nél a szerződő.

Szerződésenként
2%, maximum
2 db szerződésre
vehető igénybe.

Szerződéskötésnél a kockázatviselés
kezdetétől, a későbbiekben a szerződő
erre vonatkozó kérését követő legköze-
lebbi díjfizetési gyakoriságtól.

A kedvezmény megszűnik, a kapcsolódó biztosí-
tási szerződés megszűnésével.
A következő díjfizetési gyakoriságtól a fizetendő
díj az elvesztett kedvezmény mértékével emel-
kedik.

Határozatlan időtartamra szóló, élő la-
kásbiztosítással rendelkezik a Groupama
Biztosító Zrt-nél a szerződő.

Szerződésenként
2%, maximum
2 db szerződésre
vehető igénybe.

Szerződéskötésnél a kockázatviselés
kezdetétől, a későbbiekben a szerződő
erre vonatkozó kérését követő legköze-
lebbi díjfizetési gyakoriságtól.

A kedvezmény megszűnik, a kapcsolódó biztosí-
tási szerződés megszűnésével.
A következő díjfizetési gyakoriságtól a fizetendő
díj az elvesztett kedvezmény mértékével emel-
kedik.

Amennyiben a szerződő a szerződés
megkötésekor vállalja, hogy a kocká-
zatviselés kezdetétől számított 3 biz-
tosítási év letelte előtt nem szünteti
meg a szerződést, kivéve az érdek-
múlás, az ellehetetlenülés, a biztosítási
esemény bekövetkezte miatti és a felek
közös megegyezésével történő meg-
szűnés esetét.

15%
Szerződéskötésnél a kockázatviselés
kezdetétől.

Amennyiben a szerződés a vállalt tartamon belül
a II. Általános biztosítási feltételek 4.D. pont-
jában felsorolt valamely ok miatt mégis megszű-
nik, úgy a biztosító által hűségkedvezmény cí-
mén adott díjkedvezmény összegét a szerződő
visszafizeti a biztosítónak.



2. számú melléklet

A biztosítási védelem alól kizárt fajtadiszpozíciós megbetegedések, örökle-

tes terheltségek és állapotok (a felsorolás az adott fajtára és annak keresz-

tezéseire is vonatkozik).

1. Kutyák
– Affenpinscher (majom-pincsi): cardiomyopathia;

– Afgán agár: Fanconi-szindróma (glucosuria, metabolikus acidosis, ami-

noaciduria), leucodystrophia, narcolepsia;

– Afrikai oroszlánkutya (Rhodesian Ridgeback): degeneratív gerincvelő

bántalom, megemelkedett izomtónus;

– Airdale terrier: narcolepsia, pannus (szuperficiális szaruhártyagyulladás);

– Amerikai eszkimókutya: narcolepsia, cink-függő dermatosis;

– Amerikai rókakopó: amyloidosis;

– Angol agár: lupoid onychopathy, pannus (szuperficiális szaruhártyagyul-

ladás);

– Angol bulldog: urat húgykövesség, xantin-húgykövesség, a húgycső

előesése, arteria pulmonalisstenosis, kamrai sövénydefektus;

– Angol véreb (Bloodhound): spinális izomatrophia (SMN);

– Ausztrál juhászkutya: pannus (szuperficiális szaruhártya-gyulladás);

– Angol springer spániel: ismétlődő pitvari leállás, narcolepsia, fehérje-

vesztéses enteropathia (PLE), Ragé-szindróma, Woollyszindróma;

– Ausztrál pásztorkutya: dermatomyositis, szemlencse-luxáció;

– Basenji: Fanconi-szindróma (glucosuria, metabolikus acidosis, aminoaci-

duria), intestinalis nyirokértágulat, immunproliferatív bélbetegség;

– Basset hound: Basset Hound thrombopathia, összetett immunodefici-

encia, dermatomyositis;

– Beagle: Beagle pain szindróma, rézfüggő májbetegség, hyperlipidae-

mia, szemlencse-luxáció, narcolepsia, reszketőkor (tremor, shaker),

kamrai sövénydefektus, artéria pulmonalisstenosis;

– Beauce-i juhászkutya: (Beauceron) dermatomyositis;

– Bedlington terrier: rézfüggő májbetegség;

– Belga malinois: myositis;

– Belga juhászkutya (Tervueren): pannus (szuperficiális szaruhártyagyulla-

dás);

– Bernáthegyi kutya: narcolepsia;

– Bichon Frisé: reszketőkor (tremor, shaker);

– Bobtail (óangol juhászkutya): szívpitvari sövénydefektus, degeneratív

gerincvelő-bántalom;

– Border Collie: szemlencse-luxáció, canine cyclic neutropenia (gray collie

szindróma), pannus (szuperficiális szaruhártya-gyulladás);

– Border Terrier: cranio-mandibularis osteopathia, ismétlődő pitvari leál-

lás;

– Boston Terrier: lokális calcinosis (calcinosis circumscripta), craniomandi-

bularis osteopathia, Boxer aorta-stenosis, szívpitvari sövénydefektus,

szívritmuszavar, cardiomyopathia, histiocitas fekélyes vastagbélgyulla-

dás, lupoid onychopathy, nodularis dermatofibrosis, szfingomielin lipi-

dosis (Niemann-Pick betegség);

– Brie-i juhászkutya (Briard): hyperlipidaemia, állandó éjszakai vakság;

– Breton vizsla (Brittany spaniel): kisagyi degeneráció, hyperlipidaemia, a

felkarcsont condylusának hiányos csontosodása, szemlencse-luxáció,

spinális izomatrophia (SMN);

– Cairn terrier: cranio-mandibularis osteopathia, szemlencseluxáció, A-vi-

tamin függő dermatosis;

– Cavalier King Charles spániel: a mitrális szívbillentyű ödémás degenerá-

ciója, xantin-húgykövesség;

– Chesapeake Bay retriever: degeneratív gerincvelő-bántalom;

– Cocker spániel (amerikai és angol): ciklikus hemtopoiesis (ciklikus neut-

ropenia), a felkarcsont condylusának hiányos csontosodása, szemlen-

cse-luxáció, narcolepsia, proliferatív episcleritis, faggyúmirigy-gyulladás,

seborrhoea, A-vitamin függő dermatosis, Sinuscsomó betegség (sick

sinus syndrome), bradycardia, ductus arteriosus (Botalli) persistens;

– Dalmata: urat húgykövesség, szőrtüsző-gyulladás (Bronzing szindróma),

görcsös izom-összehúzódás, pannus (szuperficiális szaruhártya-gyulladás);

– Dandie Dinmont terrier: szemlencse-luxáció;

– Dobermann: cardiomyopathia, Dancing dobermann disease (DDD),

Fanconi-szindróma (glucosuria, metabolikus acidosis, aminoaciduria),

Lupoid onychopathy, narcolepsia, jobb aortaív perzisztenciája;

– Drótszőrű foxterrier: leucodystrophia (progressziv ataxia), szemlencse-

luxáció, nyelőcsőtágulat, megaoesophagus, Fallottetralógia;

– Drótszőrű griffon: narcolepsia;

– Flandriai pásztorkutya (Bouvier des Flandres): myopathia;

– Fox terrier: szemlencse-luxáció, nyelőcsőtágulat, megaoesophagus,

Fallot-tetralógia;

– Francia bulldog: histiocitas fekélyes vastagbélgyulladás;

– Golden retriever: degeneratív gerincvelő-bántalom, nodularis dermatofi

brosis, proliferatív episcleritis, aortastenosis;

– Ír szetter: degeneratív gerincvelő-bántalom, gluténfüggő bélbetegség,

jobb aortaív perzisztenciája, lupoid onychopathy, narcolepsia;

– Jack Russel terrier: szemlencse-luxáció, progressziv ataxia;

– Kelpie: pannus (szuperficiális szaruhártya-gyulladás);

– Kerry blue Terrier: cranio-mandibularis osteopathia, spinális izomatro-

phia (SMN), degeneratív gerincvelő-bántalom, „spiculosis”;

– Kis angol terrier (Toy terrier): szemlencse-luxáció;

– Kínai harcikutya (Shar-Pei): amyloidosis (Shar-Pei laz), szemlencse-luxá-

ció, synovitis, mucinosis;

– Kuvasz: dermatomyositis;

– Labrador retriever: degeneratív gerincvelő-bántalom, mozgás kiváltotta

collapsus (EIC), Fanconi-szindróma (glucosuria, metabolikus acidosis,

aminoaciduria), myopathia, narcolepsia, A-vitamin függő dermatosis;

– Máltai selyemszőrű kutya (Maltese): nekrotizáló meningoencephalitis,

reszketőkor (tremor, shaker);

– Mopsz: nekrotizáló meningoencephalitis (mopsz-encephalitis);

– Német dog: cardiomyopathia, jobb aortaív perzisztenciája;

– Német juhászkutya: lokális calcinosis (calcinosis circumscripta), degene-

ratív gerincvelő-bántalom, dermatomyositis, acanthosis nigricans, exo-

crine pancreatic insuffi ciency (EPI), lupoid onychopathy, nodularis der-

matofi brosis, pannus (szuperficiális szaruhártyagyulladás), aortasteno-

sis, ductus arteriosus (Botalli) persistens, arteria pulmonalis-stenosis,

jobb aortaív perzisztenciája, kamrai sövénydefektus;

– Norvég Elkhound: Fanconi-szindróma (glucosuria, metabolikus acidosis,

aminoaciduria), vese eredetű glucosuria;

– Norwich terrier: szemlencse-luxáció, a mozgáskoordináció zavara

„Scottie Cramp”;

– Pireneusi hegyikutya: cranio-mandibularis osteopathia;

– Pointer: lupoid dermatosis, pannus (szuperficiális szaruhártyagyulladás),

spinális izomatrophia (SMN), aorta-stenosis;

– Pomerániai törpespicc: ciklikus hematopoiesis (ciklikus neutropenia);

– Portugál vízikutya: cardiomyopathia;

– Rókakopó (angol es amerikai): amyloidosis;

– Rottweiler: a felkarcsont condylusának hiányos csontosodása, lupoid

onychopathy, narcolepsia, spinális izomatrophia (SMN) polyneuropa-

thia;

– Sarplaninai juhászkutya: urat húgykövesség;

– Schnauzer (óriás): narcolepsia, arteria pulmonalis-stenosis;

– Schnauzer (törpe): Comedo-szindróma, hyperlipidaemia, megaoeso-

phagus, izom-dystrophia, Sinuscsomó betegség (sick sinus syndrome),

arteria pulmonalis-stenosis, Fallot-tetralógia;

– Sealyham Terrier: szemlencse-luxáció, a mozgáskoordináció zavara

„Scottie Cramp”;

– Shetlandi juhászkutya (sheltie): dermatomyositis, Fanconiszindróma

(glucosuria, metabolikus acidosis, aminoaciduria), fekélyes dermatosis,

ductus arteriosus (Botalli) persistens;

– Skót juhászkutya (collie): ciklikus hematopoiesis (ciklikus neutropenia),

degeneratív gerincvelő-bántalom, dermatomyositis, proliferatív episcle-

ritis, fekélyes dermatosis, ductus arteriosus (Botalli) persistens;

– Skót terrier: cranio-mandibularis osteopathia, szemlencse-luxáció, vese

eredetű glucosuria, a mozgáskoordináció zavara „Scottie Cramp”;

– Skye Terrier: rézfüggő májbetegség, szemlencse-luxáció;

– Soft-coated wheaten terrier: fehérjevesztéses enteropathia (PLE), fehér-

jevesztéses vesebetegség (PLN), nyirokértágulat, gyulladásos bélbeteg-

ség (inflammatory bowel disease, IBD);
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– Sussex spániel: izombetegségek, Szamojéd reszketőkor (tremor, shaker),

cink-függő dermatosis;

– Szibériai husky: degeneratív gerincvelő-bántalom, szemlencseluxáció,

pannus (szuperficiális szaruhártya-gyulladás), cinkfüggő dermatosis,

Woolly-szindróma, kamrai sövénydefektus;

– Tacskó: acanthosis nigricans, pannus (szuperficiális szaruhártyagyulla-

dás), Sinuscsomó betegség (sick sinus syndrome), bradycardia, vasculi-

tis, xantin-húgykövesség;

– Tibeti terrier: szemlencse-luxáció, éjszakai vakság;

– Törpe foxterrier: szemlencse-luxáció;

– Törpe német pinscher: pannus (szuperficiális szaruhártya-gyulladás);

– Uszkár: veleszületett szürkületi vakság (farkasvakság, hemeralopia), ál-

landó éjszakai vakság, narcolepsia, proliferatív episcleritis, ductus arteri-

osus (Botalli) persistens, Fallot-tetralógia, kamrai sövénydefektus;

– Weimari vizsla: lupoid onychopathy;

– Welsh corgi, Pembroke: degeneratív gerincvelő-bántalom, dermato-

myositis, narcolepsia;

– Welsh springer spániel: narcolepsia;

– Welsh terrier: szemlencse-luxáció;

– West Highland White terrier: cranio-mandibularis osteopathia, szemlen-

cse-luxáció, reszketőkor (tremor, shaker);

– Yorkshire terrier: melanoderma es alopecia yorkshire terrierekben, urat

húgykövesség, reszketőkor (tremor, shaker).

2. Macskák
– Abesszin (szomáli): amyloidosis;

– Amerikai rövidszőrű: cardiomyopathia;

– Brit rövidszőrű: cardiomyopathia;

– Burma: tricuspidalis/mitrális billentyűdysplasia;

– Cornish Rex: izombetegségek;

– Maine Coon: cardiomyopathia;

– Manx (cymric): megacolon;

– Perzsa: cardiomyopathia, immunodefi ciencia (Chediak-Higashi szindró-

ma – CHS);

– Sziámi: amyloidosis, az endocardium fibroelasztózisa, ismétlődő pitvari

leállás, tricuspidalis/mitrális billentyűdysplasia.
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3. számú melléklet

Vállalkozói tevékenységi lista
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Tevékenység, profil Vesta

ABC, élelmiszerüzlet, vegyesbolt

Ács, állványozó

Adatfeldolgozás

Ajándék, bizsu kereskedés

Állateledel kereskedés

Állatmenhely, állatpanzió

Állatorvosi tevékenység

Általános iskola kizárt tevékenység

Áruházak kizárt tevékenység

Ásványvíz, szikvíz, üdítőitalok gyártása, palackozása

Automatika és robotok gyártása, kereskedelme kizárt tevékenység

Bádogos

Bányahomok-kitermelés kizárt tevékenység

Bányászat és bányászati kutatás kizárt tevékenység

Barkács-, műszaki áru kereskedelem (faáruk nélkül)

Barkácsáru kereskedelem (faárukkal) kizárt tevékenység

Baromfifeldolgozás

Betegápolás

Beton-, cement- és gipsztermékek gyártása

Bizományi üzletek kizárt tevékenység

Biztonságtechnikai berendezések gyártása, kereskedelme

Borászat, pezsgőgyártás, palackozás, tárolás kizárt tevékenység

Borászati tevékenység

Borozó

Bölcsőde kizárt tevékenység

Bőr konfekcionált termékek javítása

Bőr, bőrdíszmű, bőrruházat kereskedelem

Bőrkikészítés, bőr és műbőr gyártása kizárt tevékenység

Brókercégek (biztosítási, befektetési)

Büfé

Camping és hobbi cikkek kereskedelme

Címfestő, vésnök

Cipőkereskedelem

Cipőjavítás

Cukorgyártás

Cukrászda

Csecsemő- és gyermekotthon, anyaotthonok kizárt tevékenység

Csőszerelés (csővezetékek szerelése)

Dekoratőr

Diákétkeztetés kizárt tevékenység

Diákotthoni, kollégiumi ellátás kizárt tevékenység

Dísznövények, faiskola

Divatáru kereskedés (butik)

Ecetgyártás

Édesipari termékek gyártása

Egészségügyi szolgáltatások (ÁNTSZ, mentők stb.) kizárt tevékenység

Elektromos gépi részegységek gyártása kizárt tevékenység

Elektromos motorok gyártása kizárt tevékenység

Élelmiszer nagykereskedelem kizárt tevékenység

Élelmiszeripari gépgyártás kizárt tevékenység
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Tevékenység, profil Vesta

Élelmiszeripari kutató tevékenység

Előadóterem

Építési és épületgépészeti szerelés kizárt tevékenység

Építési és épületgépészeti szerelés, kivitelező építőipar kizárt tevékenység

Építőanyag kereskedelem faáruk nélkül (tégla, cement, mész, stb.)

Építőanyag-ipari tervező és kutató tevékenység

Építőanyag-kereskedelem (faáruk is) kizárt tevékenység

Építőipari bontás, romeltakarítás kizárt tevékenység

Építőipari szigetelőanyag gyártás kizárt tevékenység

Építőipari tervező és kutató tevékenység

Épületkerámia-gyártás kizárt tevékenység

Épületlakatos

Épülettisztítás (takarítás, ablaktisztítás, stb.)

Épület-üzemeltetése (kivéve társasház, lakásszövetkezet)

Esküvői ruhakölcsönző

Esztergályos

Étterem, vendéglő

Fagyizó

Falusi turizmus (szállás, étkezés)

Faragott kő termékek előállítása

Fedett garázsok, parkolóházak szerviztevékenység nélkül kizárt tevékenység

Felnőttoktatás kizárt tevékenység

Felsőfokú oktatás kizárt tevékenység

Félvezetők gyártása kizárt tevékenység

Felvonó szerelés és javítás

Fémfeldolgozási termékek gyártása (hidegmegmunkálás) kizárt tevékenység

Fémmegmunkálás és felületkezelés

Fényképészet, videofelvétel készítés

Fénymásolás, sokszorosítás, bélyegzőkészítés

Festés, mázolás, tapétázás

Finomkerámia és csiszolóanyag gyártás kizárt tevékenység

Fittness center (szauna, szolárium, squash, bowling, fürdő) kizárt tevékenység

Fodrászat

Fogtechnikus, fogtechnika

Fotó-, optikai cikkek kereskedelme

Fűtő-hűtő berendezések szerelése

Garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés kizárt tevékenység

Gázkészülékek javítása

Gáz-, víz-, villanyszerelés

Gépek, gépi berendezések összeszerelése

Gépészeti berendezések kereskedelme

Gépipari kutatás-fejlesztés kizárt tevékenység

Gépjárműfelszerelési cikk kereskedelem kizárt tevékenység

Gépjárműjavítás és -karbantartás (szerviz) kizárt tevékenység

Gépjárműkarosszéria-fényező kizárt tevékenység

Gépjárműkarosszéria-lakatos kizárt tevékenység

Gépjárműmosó kizárt tevékenység

Gépjárművillamossági javítás kizárt tevékenység

Gépjármű-kereskedelem (új autószalon – autó nélkül) kizárt tevékenység

Géplakatos

Grafikai műhely kizárt tevékenység

Gyermektápszer gyártás kizárt tevékenység
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Tevékenység, profil Vesta

Gyógyászati segédeszközök kereskedelme

Gyógymasszőr

Gyógynövény kereskedelem

Gyógyszállók kizárt tevékenység

Gyógyszertár

Gyorsétkezde

Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás

Hangfelvétel készítés (hangstúdió) kizárt tevékenység

Hangszerkereskedés

Hardver szaktanácsadás

Háztartási cikkek javítása

Háztartási elektromos készülékek kereskedelme (hűtő, mosógép, boyler)

Háztartási fémáru (finomacél áru, edény, étkészlet, stb.) kereskedelem

Háztartási főző-, fűtő- és vízmelegítő készülékek kereskedelme

Háztartási gépek javítása (hűtő, mosógép, boyler)

Háztartási készülékek gyártása kizárt tevékenység

Háztartási műanyagáru kereskedelem

Háztartási textíliák gyártása (rövidárú, lakástextíliák) kizárt tevékenység

Hidegburkoló (kerámia padlólap, csempe, stb.) gyártása kizárt tevékenység

Híradástechnikai és elektronikai alkatrészgyártás kizárt tevékenység

Híradástechnikai gépek, berendezések gyártása kizárt tevékenység

Híradástechnikai termékek gyártása kizárt tevékenység

Híradástechnikai tervező tevékenység

Hirdetési tevékenység

Hírlapárusítás

Horgász, vadász szaküzlet (lőfegyverek nélkül)

Hús-, hal-, baromfikereskedelem

Húsfeldolgozás (hízlaldák, vágóhidak, feldolgozó üzemek) kizárt tevékenység

Idősgondozás (intézményi) kizárt tevékenység

Internetkávézó

Iparcikk-kereskedelem

Ipari fémtömegcikkek gyártása kizárt tevékenység

Ipari híradástechnikai termékek gyártása kizárt tevékenység

Iparművészeti tárgyak előállítása kizárt tevékenység

Író- és irodaszerek gyártása kizárt tevékenység

Irodagép és számítógép javítása és karbantartása

Irodagép- és számítógép gyártása kizárt tevékenység

Irodai tevékenység

Iskola-egészségügyi ellátás kizárt tevékenység

Ital-nagykereskedelem kizárt tevékenység

Járműalkatrészek gyártása kizárt tevékenység

Játékkereskedés

Kábelek, vezetékek és szigetelő anyagok gyártása kizárt tevékenység

Kalap, sapka gyártása

Kályhacsempe gyártása kizárt tevékenység

Kávéház

Kavicsbányászat kizárt tevékenység

Kegytárgybolt

Kéményseprő

Kemping kizárt tevékenység

Képkeretező

Kerámiacsempék és lapok gyártása kizárt tevékenység
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Kerékpár- és kerékpáralkatrész-kereskedelem

Kerékpár, motorkerékpár gyártása kizárt tevékenység

Kerékpárjavítás

Kert- és parképítés

Kézi- és gépszerszám-gyártás kizárt tevékenység

Kézműipari termékek előállítása

Kifőzde

Kisállat kozmetika

Kisállat-kereskedés

Klímaberendezések forgalmazása, telepítése

Klímaberendezések gyártása kizárt tevékenység

Kocsma üzemeltetése

Kondicionáló termek üzemeltetése

Konfekciókereskedelem

Konfekcióáruk gyártása (textil) kizárt tevékenység

Konzervgyártás és egyéb tartósított termékek előállítása kizárt tevékenység

Konzervipari gyártás és egyéb tartósítás (hűtőházi is) kizárt tevékenység

Kórházak, klinikák kizárt tevékenység

Kozmetikai cikk, illatszer kereskedelem (drogéria)

Kozmetikai szalon

Kölcsönzők üzemeltetése

Költségvetési szervezetek (nem termelő tevékenység) kizárt tevékenység

Könyv- és újságnyomtatás kizárt tevékenység

Könyvkereskedés

Könyvkötés

Könyvtárak kizárt tevékenység

Kötött kelmék és cikkek gyártása

Kötöttáru-kereskedelem

Középfokú oktatás kizárt tevékenység

Közhasználatú fémtömegcikkek gyártása kizárt tevékenység

Közösségi ház kizárt tevékenység

Központi fűtési kazán és radiátor gyártása kizárt tevékenység

Közszükségleti fémtömegcikk (zár, lakat, csavar, szeg, stb.) kereskedelem

Kulcsmásolás

Kultúrcikk-kereskedelem

Lakásfelszerelési cikkek (kivéve bútor) kereskedelme

Lakásszerviz szolgáltatás (zár, villany-, vízszerelvények, stb. javítása)

Lángos, kolbász, halsütő üzemeltetése kizárt tevékenység

Látszerész, optikai kereskedés

Látszerészeti és optikai eszközök javítása

Látványpékség üzemeltetése

Lemezlakatos

Magánoktatás

Magánorvosi rendelés (fogorvos is)

Magas- és mélyépítés kizárt tevékenység

Manikűr és pedikűr

Mészégetés, gyártás kizárt tevékenység

Mezőgazdasági és kertészeti szaküzlet (kisgépek nélkül)

Mezőgazdasági gépállomás (gépjavítás, karbantartás) kizárt tevékenység

Mezőgazdasági gépek és eszközök kereskedelme

Mezőgazdasági gépgyártás kizárt tevékenység

Mezőgazdasági termények kereskedelme
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Mezőgazdasági termelés

Mosás, vegytisztítás, textilfestés

Mozi kizárt tevékenység

Munkaerő közvetítés, kölcsönzés és kapcsolódó tanácsadás

Munkásszállás kizárt tevékenység

Múzeumi tevékenység, (állandó) kiállítások kizárt tevékenység

Műjégpályák üzemeltetése kizárt tevékenység

Műkörömépítés

Műszergyártás kizárt tevékenység

Műszeripari termékek javítása

Művelődési ház kizárt tevékenység

Nyílászárók kereskedelme kizárt tevékenység

Nyomdai szolgáltatás

Nyomdaipari termékek gyártása kizárt tevékenység

Órajavítás és kereskedés (ékszer nélkül)

Orvosi műszerek, gyógyászati és laboratóriumi berendezések gyártása kizárt tevékenység

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

Panzió üzemeltetése kizárt tevékenység

Papír-írószer kereskedés

Pékáru, édesipari termékek kereskedelme

Pékség (pékáru, édesipari termékek előállítása) kizárt tevékenység

Rádió és televízió gyártása kizárt tevékenység

Rádiós és televíziós tevékenység (stúdiók) kizárt tevékenység

Reformélelmiszerek gyártása kizárt tevékenység

Reklámügynökség

Rövid- és méteráru-kereskedelem

Ruhajavítás

Ruházati áruházak üzemeltetése kizárt tevékenység

Ruházati és textilkereskedelem

Sör és maláta előállítás, palackozás, tárolás kizárt tevékenység

Söripari termékek gyártása kizárt tevékenység

Söröző

Sportcikkek, felszerelések javítása

Sportcsarnokok, tornacsarnokok üzemeltetése kizárt tevékenység

Sportszerkereskedés

Sütőipari termékek gyártása kizárt tevékenység

Szabóság

Szakipari kivitelező tevékenység kizárt tevékenység

Szakipari oktatás kizárt tevékenység

Szakkórházak, rendelők kizárt tevékenység

Szakmai, tervezési tanácsadás

Szálláshely szolgáltatás és vendéglátás kizárt tevékenység

Szálloda üzemeltetése kizárt tevékenység

Számítógép-, irodatechnika-kereskedelem

Számítógépek és irodai berendezések szervizelése

Számítógépek és tartozékok gyártása kizárt tevékenység

Szanatóriumok kizárt tevékenység

Szaniter áruk gyártása kizárt tevékenység

Szaniter és kerámia áruk kereskedelme

Személyi használati tárgyak és háztartási eszközök javítása

Szerszám- és kisgépek kereskedelme

Szerszámgépgyártás kizárt tevékenység
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Szerszámkészítő

Színház kizárt tevékenység

Szociális ellátás kizárt tevékenység

Szoftverkészítés, szaktanácsadás és ellátás

Szolárium, szauna

Szórakoztató elektronikai kereskedelem

Szőnyegkereskedelem kizárt tevékenység

Szőnyegkészítés kizárt tevékenység

Szőrmekereskedelem kizárt tevékenység

Szűcsárukészítés kizárt tevékenység

Tápszerkereskedés kizárt tevékenység

Tégla, cserép és egyéb építőipari agyagtermékek gyártása kizárt tevékenység

Tejfeldolgozás, tejtermékek gyártása

Tejtermék-kereskedelem

Telefon és telefonközpont gyártása kizárt tevékenység

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

Termelőeszköz-kereskedelem

Termény- és takarmánykereskedelem

Tésztagyártás

Tetőfedés

Textil rövidáru-, méteráru-, fonalkereskedelem

Textíliák vízhatlanítása, impregnálása

Textilkonfekció gyártása kizárt tevékenység

Totó-lottó

Transzformátorok gyártása kizárt tevékenység

Turistaház üzemeltetése kizárt tevékenység

Tűzálló kerámiatermékek gyártása

Uszodák, strandfürdők, élményfürdők kizárt tevékenység

Utazásszervezés és közvetítés

Üdítőital- és ásványvíz-kereskedelem

Üdítőitalok gyártása

Üdülő kizárt tevékenység

Üveg- és porcelánkereskedelem

Üvegezés

Üveggyártás kizárt tevékenység

Üzletházak (bevásárló központok) állandó őrzéssel kizárt tevékenység

Üzleti tanácsadás

Vas- és fémszerkezeti-lakatos

Vas-, fémtömegcikk kereskedelem

Vetőmag-kereskedés

Video felvételek kölcsönzése (videotéka)

Videokazetta-, CD-, hanglemez-kereskedés

Világítástechnikai cikkek kereskedelme

Villamos és híradástechnikai termékek kereskedelme

Villamos motorok, áramfejlesztők, transzformátorok gyártása kizárt tevékenység

Villamos szerelvények, huzalok, kábelek kereskedelme

Villamos ipari gépek és készülékek gyártása kizárt tevékenység

Virág-, dísznövény-árusítás

Víz-, gáz-, csatornaépítés

Wellness center kizárt tevékenység

Zeneiskolai oktatás kizárt tevékenység

Zöldség-, gyümölcskereskedelem

A listában fel nem sorolt tevékenység kizárt tevékenység




