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Nem kell fi gye lem be ven ni:
• pad lás, nem be é pí tett te tő tér
• több la ká sos la kó épü let ben ta lál ha tó 

la kás ese tén a kö zös tu laj do nú 
lép cső ház, tá ro ló, ga rázs

• mel lék épü le t

Lakáscélú helyiség 

• la kó szo ba, nap pa li, 
elő szo ba, 

• kony ha, ét ke ző, 
• für dő szo ba, WC
• la kás te tő te ré ben ki a la kí -

tott he lyi sé gek, ame lyek -
ben a bel ma gas ság leg a -
lább 1,9 m

• ta laj szint alat ti pa do za tú,
la kás cél já ra hasz nált 
he lyi ségek

• hob biszo ba, kon di te rem
• lakáson belül kialakított

galéria, szauna, pezsgő-
fürdő

Nem lakáscélú helyiség 

• pin ce, ka zán, 
• mo só kony ha, 
• tá ro ló he lyi ség,
• a la kó épü let ben bár hol 

lé vő mű hely, 
üz let he lyi ség, ga rázs

• loggia, tor nác, ve ran da, 
te rasz

Tisz telt Ügy fe lünk!
Az ERGO Lakásbiztosítás Extra csomagja megoldást nyújt az előre nem látható,
hirtelen bekövetkező, váratlan káreseményekre.

A csomag szolgáltatásai mellett az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás
segítségével a nap 24 órájában megelőzhető a nagyobb károk és
balesetveszélyek bekövetkezése.

A biz to sí tott tel ken ta lál ha tó, 
szer ke ze ti leg ön ál ló, nem la kás 
cél já ra szol gá ló épü let, épü let rész. 
Csak külön megállapodás alapján
biztosítható.

• ga rázs,
• tá ro ló he lyi ség,
• nyá ri kony ha,
• hob bi cél ra hasz nált mű hely

Mel lék épü let 

Az ERGO Versicherung Fióktelepe
az alulbiztosítottság elkerülése érdekében
a biztosítási összeg meghatározását 
az alábbiak szerint javasolja:Extra csomag:

A biztosító a lakáscélú helyiségek alapterülete
alapján javaslatot tesz a biztosítási összegekre.
Ha ezt elfogadja és minden évben vállalja 
az értékkövetést, a biztosító nem vizsgálja 
az alulbiztosítottságot.

A biztosító a biztosítási díjat a biztosítási összeg
alapján állapítja meg.



Ny.sz.: 1007V09

• tűz, vil lám csa pás, rob ba nás, lé gi jár mű üt kö zé se és le zu ha ná sa (tűz biz to sí tás)

• vi har, jég ve rés, hó nyo más, szik la om lás, kő om lás, föld csu szam lás, is me ret len üreg be om lá sa
(vi har biz to sí tás)

• ki e gé szí tő fe le lős ség biz to sí tás - épü let bir tok lá sá val össze füg gés ben ke let ke zett ká r

• biz to sí tá si ese mény kap csán fel me rült rom- és tör me lék el ta ka rí tá si költ sé gek, bon tá si-, le- és
össze sze re lé si, tűz ol tá si költ sé gek, be le ért ve a hul la dék el szál lí tás költ sé gét is 
(2015, 2017 sz. záradék)

• ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás (2521 sz. záradék)

• víz ve ze ték ből ki lé pő víz ál tal oko zott ká r, víz ve ze ték csö vek fagy- és tö rés ká ra 
(ve ze té kes víz kár biz to sí tás)

• földrengés okozta kár (2030 sz. záradék)

• ha tó sá gi elő í rá sok mi at ti több let költ sé gek (2485 sz. záradék)

• vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa ál tal oko zott kár (2019 sz. záradék)

• mel lék épü le t (ki vé ve üveg-, me leg ház és fó lia sá tor) tűz-, vi har- és vezetékes vízkár biz to sí tá s
alap ján té rü lő ká ra (2528 sz. záradék)

• ta pé ta, fes tés és bur ko la tok ká ra i nak új ér té ken tör té nő té rí té se (2013 sz. záradék)

• ke rí té sek, nö vé nyi kul tú rák, vi lá gí tó tes tek és úszó me den cék tűz biz to sí tás alap ján té rü lő ká ra
(2021 sz. záradék)

• árvíz, felhőszakadás, csapadékvíz, valamint hótömeg dinamikus hatása által okozott kár
(2047 sz. záradék)

• ke rí tés (ki vé ve élő sö vény) vi har biz to sí tás alap ján té rü lő ká ra (2029 sz. záradék)

• cse re la kás költ sé ge 6 hó na pig, tűz biz to sí tás alap ján té rü lő kár ese tén (2022 sz. záradék)

• pad ló fű tés, klí ma-, szolár- és hő szi vattyú be ren de zé sek ká ra (2027 sz. záradék)

• víz ve ze tékcsö vek el hasz ná ló dás, ko pás vagy kor ró zió mi at ti tö rés- és re pe dés ká ra 
(2025 sz. záradék)

• vízvezetéktörés esetén technológiailag indokolt, legfeljebb 10 m csőhosszúságú vezetékek
cseréje (2025 sz. záradék)

• épü le ten kí vü li, kül ső fal ban vagy ta laj szint alatt lé vő víz ve ze tékcsö vek tö rés ká ra 
(2023 sz. záradék)

• vízvezetékek tömítetlenségi hibáinak feltárása, kapcsolódó szerelvények és berendezések
kára, csővezetékek duguláselhárítási költségei (2504 sz. záradék)

• garázsban tárolt személygépkocsi tűzbiztosítása (2510 sz. záradék)

• úszómedencék fedelének (kivéve fólia) tűz és viharkárai (2513 sz. záradék)

• tűz és robbanás nélkül végbemenő korom és füst által okozott kár (2511 sz. záradék)

• dísznövények, konyhakerti növények vihar és jégverés miatti, megsemmisüléssel járó kára
(2529 sz. záradék)

• épületrongálás/grafiti kár (2514 sz. záradék)

• elfolyt víz térítése vezetékes vízkár esetén (2512 sz. záradék)

BÖ: Biz to sí tá si összeg
* A jel zett ér ték a kár té rí tés fel ső ha tá ra

La kó épü le te, illetve la ká sa az aláb bi 
ve szé lyek és ká rok el len biz to sí tott

Extra
csomag



a BÖ 10%-áig

a BÖ 2%-áig

a BÖ 3%-áig

a BÖ 10%-áig





















30 000 000 Ft/kár/év*

10 000 000 Ft/kár/év*

500 000 Ft/kár/év*

400 000 Ft/kár/év*

1 500 000 Ft/kár/év*

1 000 000 Ft/kár/év*

50 000 Ft/kár/év*

50 000 Ft/kár/év*

50 000 Ft/kár/év*

30 000 Ft/kár/év*

a BÖ 10%-áig



• tűz, vil lám csa pás, rob ba nás, lé gi jár mű üt kö zé se és le zu ha ná sa (tűz biz to sí tás)

• vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa ál tal oko zott ká r (2040 sz. záradék)

• vi har, jég ve rés, hó nyo más, szik la om lás, kő om lás, föld csu szam lás, is me ret len üreg be om lá sa
(vi har biz to sí tás)

• vízve ze té kek ből ki á ram ló víz ál tal oko zott ká r (ve ze té kes víz kár biz to sí tás)

• nyí lás zá ró-, bú tor-, kép- és fa li tü kör üve g tö rés ká ra

Épületbe szerkezetileg beépített üveg, zuhany kabin, vákuum- és síkkollektor, üvegtető
töréskára is térül (2046 sz. záradék)                                                                                                          

• ki e gé szí tő fe le lős ség biz to sí tás - ma gán em be ri mi nő ség ben har ma dik sze mély nek oko zott ká r
(2043 sz. záradék)

• üvegke rá mia fő ző la pok tö rés ká ra (2039 sz. záradék)

• biz to sí tá si ese mény kap csán fel me rült rom- és tör me lék el ta ka rí tá si költ sé gek, bon tá si-, 
le- és össze sze re lé si, tűz ol tá si költ sé gek, be le ért ve a hul la dék el szál lí tás költ sé gét is

• be tö ré ses lo pás és rab lás ál ta li ká r és a meg ron gá ló dott épü let ré szek ká ra

• ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás (2522 sz. záradék)

• földrengés okozta kár (2495 sz. záradék) 

• ak vá ri um üve ge zé sé nek re pe dé se, tö ré se, ra gasz tá si il let ve tö mí té si hi bá ja mi att ki á ram ló víz
ál tal oko zott kár (2042 sz. záradék)

• cse re la kás több let költ ség 6 hó na pig (2036 sz. záradék)                                                                       

• árvíz, felhőszakadás, csapadékvíz, valamint hótömeg dinamikus hatása által okozott kár
(2050 sz. záradék)

• eltulajdonított, elveszített kulcs miatt szükséges zárcsere költsége, kaputelefon rongálási kára
(2049 sz. záradék)

• van da liz mus ból ere dő ká r (2038 sz. záradék)

• gép jár mű fel tö ré se mi at ti ál ta lá nos ház tar tá si in gó ság kár (2487 sz. záradék)

• vállalkozói tulajdonban lévő, irodai célt szolgáló és idegennek minősülő vagyontárgyak kára
(2488 sz. záradék)

• iratok/dokumentumok/bankkártyák újra beszerzésének, illetve érvénytelenítésének költsége
(2048 sz. záradék)

• mélyhűtött élelmiszerek kára (2515 sz. záradék)

• tűz és robbanás nélkül végbemenő korom és füst által okozott kár (2516 sz. záradék)

• eltulajdonított kerékpár biztosítása (2520 sz. záradék)

• ebtartói felelősségbiztosítás

Ház tar tá si in gó sá ga az aláb bi ve szé lyek 
és ká rok el len biz to sí tott

Extra
csomag



500 000 Ft/kár 
és 1 000 000 Ft/év*




4 000 00 Ft/kár/év*





30 000 000 Ft BÖ-ig 
Európára kiterjesztve



naponta a BÖ 0,5 ‰-éig

150 000 Ft/kár/év*

a BÖ 5%-áig

a BÖ 2%-áig

50 000 Ft/kár/év*

50 000 Ft/kár/év*

30 000 Ft/kár/év*





a BÖ 2%-áig

400 000 Ft/kár/év*

50 000 Ft/kár/év*
és 8 000 Ft/kár/év*

3 000 000 Ft biztosítási
összegig/kár/eb/év



BÖ: Biz to sí tá si összeg
* A jel zett ér ték a kár té rí tés fel ső ha tá ra
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A lakásbiztosítási szerződés jellemzőiről az ERGO Versicherung
Aktiengesellschaft Magyarországi Fióktelepe Általános Vagyon -
biztosítási Feltételei, a Lakóépület biztosítás Különös Feltételei
és a Háztartási Ingóságbiztosítás Különös Feltételei adnak
tájékoztatást.
A biztosítási időszakkal és tartammal, a kockázatviselés kezde -
tével, a biztosítási eseménnyel, a díjfizetéssel, a díjmódosítás
módjával, idejével, a biztosított kockázatokkal, a biztosító szol -
gáltatásával, annak teljesítési módjával, idejével, a szerződés
megszűnésének eseteivel, a szerződés felmondásának feltéte -
leivel, a biztosító mentesülésének feltételeivel, az alkalmazott
kizárásokkal, az értékkövetés módjával és mértékével kapcso -
latos részletes szabályokat a fenti feltételek tartalmazzák.
A könnyebb tájékozódás érdekében e szabályokra vonatkozó
rendelkezéseket szürke háttérszínnel jelöltük, ezért a biztosítási
ajánlat aláírása előtt szíveskedjék ezeket a részeket fokozott
figyelemmel áttanulmányozni.

Az Ön biztosítója az ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Magyarországi Fióktelepe (röviden: ERGO Versicherung Fiók tele -
pe). A Fióktelep Magyarország területén, az alapítója tevékeny -
ségi engedélye alapján jogosult biztosítási tevékenységet
folytatni.
Az ERGO Versicherung Fióktelepét az ausztriai székhelyű ERGO
Versicherung Aktiengesellschaft alapította. Az alapító cégfor -
mája részvénytársaság, székhelye: AT-1110 Wien, Business Park
Marximum, Modecenterstrasse 17.; nyilvántartási száma: 
FN 101528 g. A Cégjegyzéket vezető hatóság megnevezése és
címe: Handelsgericht Wien, AT-1030 Wien, Marxergasse 1/a.; 
a biztosító felügyeleti szervének megnevezése és címe: Öster -
reichische Finanzmarktaufsicht, AT-1090 Wien, Otto Wagner
Platz 5.

Az ügyfelek az esetleges panaszaikat az ERGO Versicherung
Fióktelepe székhelyén (1082 Budapest, Futó utca 47-53. III.
emelet, levelezési cím: 1428 Budapest Pf. 5.), a +36 1 877 1111-
es telefon-, illetve +36 1 877 1110-es faxszámon, szóban, írás -
ban vagy e-mailen az ergo@ergo.hu címen adhatják elő.
A biztosító köteles a panaszokat, bejelentéseket kivizsgálni és 
a vizsgálat eredményéről a panaszosnak a panasz kézhezvé -
telétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adni.
A panasz elutasítása esetén az ügyfelek a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvé del -
mi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank -
nál (1013 Budapest, Krisztina körút 39., postacíme: 
1534 Budapest, BKKP Pf.: 777., tel.: +36 1 489 9100) fogyasztó -
védelmi eljárást kezdeményezhetnek vagy a szerződés létre jöt -

tével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továb -
bá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos
jog- vita esetén bírósághoz fordulhatnak vagy a Pénzügyi Békél -
tető Testület (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., postacíme: 1525
Budapest, Pf.: 172., vagy elektronikus formában az Ügyfélkapun
keresztül (telepítőkészlet)) eljárását kezdeményezhetik. A Pénz -
ügyi Békéltető Testületnél kezdeményezhető eljárás forma -
nyom  tatványának elektronikus elérhetősége:
http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-
nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany. A Magyar Nemzeti Bank
és a Pénzügyi Békéltető Testület telefonos ügyfélszolgálatának
száma: +36 80 203 776.
A panasz vagy a jogvita rendezésének sikertelensége esetén a
bírói út igénybevétele is lehetséges. A biztosító a panaszkezelési
eljárásának részletes szabályait a honlapján (www.ergo.hu)
teszi közzé.
Tájékoztatjuk, hogy a biztosító csak a feladatai ellátásához
szükséges (a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyil -
vántartásával és a szolgáltatással összefüggő) adatokat, mint
biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosult kezelni.
Biztosítási titoknak minősül minden olyan – minősített adatot
nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosítás -
köz vetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszont -
biztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek (ideértve a károsultat
is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálko -
dására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött
szerződéseire vonatkozik. A biztosítási titok tekintetében időbeli
korlátozás nélkül - kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik
- titoktartási kötelezettség terheli a biztosító és a biztosítás köz -
vetítő tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat,
akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során
bármilyen módon hozzájutottak.

A lakásbiztosítási szerződésre és az abból fakadó igények
érvényesítésére a magyar jog szabályait magyar bíróság előtt
kell alkalmazni. Javasoljuk, hogy a biztosítási ajánlat aláírása
előtt ismerje meg, gondosan tanulmányozza át a szerződési
feltételeinket, szükség esetén kérjen segítséget megbízott
közvetítőinktől. Tájékoztatjuk, hogy szerződéses jogviszonyunk
fennállása alatt az egymáshoz intézett jognyilatkozatok csak
írásban érvényesek.

A biztosító fizetőképességével és pénzügyi helyzetével
kapcsolatosan évente a honlapján (www.ergo.hu) jelentést tesz
közzé.
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I.   Általános rendelkezések

1. Az ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Magyarországi
Fióktelepe (a továbbiakban: biztosító) díjfizetés ellenében
a létrejött biztosítási szerződésben foglalt szolgáltatást
nyújtja.

2. A biztosítási szerződésre a jelen Általános Vagyonbiz -
tosítási Feltételek (továbbiakban: általános feltételek), 
a különös biztosítási feltételek, az alkalma zott záradékok
(továbbiakban: együttesen biztosítási feltételek), 
a biz tosítási szerződés szerves és elválaszt hatatlan
részét képező biztosítási ajánlat és annak mellék letei, 
a biz tosító részére tett nyilatkozatok, a biz to sítási
kötvény (biztosítási fedezetet igazoló dokumen tum),
valamint a mindenkor hatályos magyar jogsza bá lyok
irányadóak.

3. A szerződés nyelve magyar. A szerződő kérésére a bizto -
sító vállalhatja, írásbeli vállalása esetén pedig köteles
idegen nyelven elkészíteni és átadni a szükséges okirato -
kat, de az iratok magyar nyelvű szövege tekintendő 
a hiteles szövegnek.

II.   A biztosítási szerződés alanyai

1. A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében viseli 
a biztosítási kockázatot és vállalja a biztosítási szerző -
dés ben meghatározott szolgáltatások teljesítését.

2. A szerződő (biztosítást kötő fél) az a személy, aki a bizto -
sítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz, kötelezett -
séget vállal a biztosítási díj megfizetésére és aki a bizto -
sítási díjat megfizeti. Szerződő lehet fogyasztó (a szak -
mája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személy), vállalkozás (a szakmá -
ja, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében
eljáró személy), illetőleg vállalkozásnak nem minősülő
jogi személy, aki/amely valamely vagyoni vagy személy -
hez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény
elkerülésében érdekelt, vagy aki a szerződést érdekelt
személy javára köti meg.

3. A biztosított az a személy, akinek a vagyontárgyai bizto -
sítva vannak és a vagyontárgy megóvásában való érde -
keltsége a biztosítási szerződés teljes időbeli hatálya
alatt fennáll.

4. A biztosított a jövőbeli szolgáltatási összeget elzálogosít -
hatja valamely, a szerződésben meghatározott jogo -
sult/hitelintézet javára, a biztosított e jogosulttal/hitel -
inté zettel fennálló jogviszonyából folyó kötelezettsége
teljesítése biztosítékául.

III.   A biztosítási szerződés létrejötte

1. A biztosítási szerződés megkötésére a szerződő tesz 
a jogviszony tartalmára vonatkozó jogszabályban előírt
tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített
ajánlati lapon és a Díjszabás szerint írásbeli ajánlatot 
a biztosító részére. A biztosítási szerződés a szerződő és
a biztosító közötti írásbeli megállapodással jön létre.

2. A szerződő az ajánlatához annak megtételétől számított
15 napig van kötve.

3. A biztosítási szerződés az ajánlatnak a biztosító általi
elfogadását megtestesítő biztosítási kötvény szerződő
általi kézhezvételekor, illetve - ha a szerződő a biztosító
módosító javaslatát nem kifogásolja - a módosító
javaslatnak a szerződő általi kézhezvételét követő 
15 nap elteltével jön létre.

4. Ha a biztosítási ajánlat megtételekor a szerződő megfi zeti
az első biztosítási díjnak, illetve a biztosítás egyszeri díjá -
nak megfelelő összegű díjat, akkor azt a biztosító a biz to -
sítási szerződés létrejötte esetén a biztosítási díjba be szá -
mítja. Amennyiben a biztosítási szerződés nem jön létre, 
a biztosító a befizetést a befizető részére vissza utalja.

5. A szerződő és a biztosított nyilatkozatai az ajánlat, ille -
tőleg a biztosítási szerződés részét képezik. A szerződő
és a biztosított köteles a nyilatkozatokat a valóságnak
meg felelően és hiánytalanul kitölteni.

6. Az ajánlat elbírálása során a biztosító kockázatelbírálást
végez. A kockázatelbírálás eredményétől függően a biz -
to sító az ajánlatot elfogadja (az ajánlattal megegyező
vagy attól eltérő tartalommal) vagy elutasítja. A biztosító
a biztosítási ajánlat elfogadásaként biztosítási kötvényt
állít ki.

7. Amennyiben a biztosítási kötvény tartalma eltér az aján -
lattól és a szerződő az eltérést a biztosítási kötvény
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem kifogá -
solja, akkor a biztosítási szerződés a biztosítási kötvény
tartalma szerint jön létre. A biztosító köteles a biztosítási
kötvény átadásakor az eltérésre a szerződő figyelmét
írásban felhívni. Amennyiben a felhívás elmarad, a szer -
ződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
Lényeges eltérésnek minősül különösen a kockázat vise -
lés időpontja és helye, a biztosítási díj és annak esedé -
kes sége, a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
terjedelme. Ha a szerződő az eltérést a biztosítási köt -
vény kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban
elutasítja (kifogásolja), a szerződés nem jön létre.

8. Ha a szerződő fogyasztó, a biztosítási szerződés akkor is
létrejön, ha a biztosító a szerződő ajánlatára annak beér -
kezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik 
(a biztosító ráutaló magatartása). Ilyen esetben a szer -
ződés az ajánlat szerinti tartalommal, az ajánlatnak 
a biztosító részére történő átadása időpontjára vissza -
menő hatállyal, a kockázatelbírálási idő elteltét követő
napon jön létre.
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9. Ha a szerződő nem fogyasztó, akkor a biztosítási szerző -
dés a biztosító ráutaló magtartásával nem jöhet létre.

10. Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött
biztosítási szerződés lényeges kérdésben eltér a jelen
biztosítási feltételektől, a biztosító a szerződés létrejöt -
tétől számított 15 napon belül írásban javasolhatja, hogy
a biztosítási szerződést a jelen biztosítási feltételeknek
megfelelően módosítsák. Ha a szerződő a biztosító
módosító javaslatát nem fogadja el, vagy arra 15 napon
belül nem válaszol, a biztosító a biztosítási szerződést 
a módosító javaslat szerződő általi elutasításától, illetve
a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon
belül 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja.
Ebben az esetben a biztosító a biztosítás díját a szer ző -
dőnek visszautalja a felmerült időarányos költségek
érvényesítése után.

11. A biztosító a biztosítási ajánlatot annak beérkezésétől
számított 15 napon belül írásban elutasíthatja. Az elu -
tasítást e határidőn belül kell a szerződővel közölni. 
Az elutasítást a biztosító nem köteles megindokolni.
Ha az ajánlat beérkezésétől számított 15 napos kocká -
zatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik,
a biztosító az ajánlatot csak abban az esetben utasít -
hatja vissza, ha erre a lehetőségre az ajánlati lapon 
a figyelmet kifejezetten felhívta, és az igényelt fedezet
jellege, vagy a kockázatviselés körülményei alapján
nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat
egyedi elbírálása szükséges. Ez esetben a biztosító 
a kockázatelbírálási idő alatt bekövetkezett károkért
helytállni nem tartozik.

IV.   A biztosítási szerződés hatályba lépése, 
a kockázatviselés kezdete

1. A biztosítási szerződés a biztosítási ajánlaton a kockázat -
vi selés kezdeteként megjelölt napon 0:00 órakor lép
hatályba és kezdődik a biztosító kockázatviselése,
amennyiben a biztosítási szerződés létrejön.

2. A biztosítási ajánlaton feltüntetett kockázatviselési kezdet
nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlat szerződő
általi aláírását követő nap 0:00 órája.

3. A felek erre irányuló kifejezett nyilatkozatukkal a bizto sí -
tási szerződés létrejöttére és a biztosító kockázat viselésé -
nek kezdetére vonatkozóan a jelen általános feltételekben
foglalt rendelkezésektől eltérően is megállapodhatnak.

V. A biztosítási szerződés tartama, területi
hatálya

1. A biztosítási szerződés, ha a felek írásban másként nem
állapodnak meg, határozott, egyéves tartamra jön létre.

2. A biztosítás automatikusan további egy évre meghosszab -
bodik, amennyiben egyik fél sem nyilatkozik írásban ettől
eltérően a lejárat előtt 30 nappal.

3. A biztosítási szerződés technikai kezdete, amennyiben 
a kockázatviselés kezdete a hónap első napjára esik, 

a kockázatviselés kezdetének naptári napjával azonos
nap, egyéb esetben az azt követő hónap elseje. Ennek 
a hónapnak az első napja lesz a későbbiekben a biztosítási
évforduló napja is.

4. A biztosítási időszak 1 év, amely a technikai kezdet, majd
a biztosítási évforduló napján kezdődik, és ettől számítva
egy évig tart. A felek a biztosítási időszakra vonatkozóan
ettől eltérően is megállapodhatnak.

5. A biztosító kockázatviselése megszűnik a biztosítási szer -
ző dés megszűnésének napján 0:00 órakor.

6. A biztosítás csak a biztosítási kötvényben megjelölt kocká -
zatviselési helyen hatályos, amennyiben erről külön meg -
ál lapodás másképpen nem rendelkezik. Ha a biztosított
vagyontárgyakat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen
eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontár gyak -
nak a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig 
szü ne tel, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapod -
nak meg.

VI.   A biztosítási szerződés megszűnésének
esetei

1. A biztosítási szerződés megszűnik:
a) a biztosítási szerződésben meghatározott lejárati

időpontban;
b) a biztosító felmondásával a jelen általános feltételek

III. 10. pontjában meghatározott esetben (hallgató -
lagosan létrejött szerződés utólagos felmondása);

c) a biztosító felmondásával a jelen általános feltételek
VII. 7. pontjában meghatározott esetben (biztosítási
kockázat jelentős növekedése miatti felmondás);

d) a díjfizetés elmulasztásának következményeként 
a jelen általános feltételek XI. 1. pontjában meghatá -
rozott esetben;

e) a szerződő felmondásával, melyet a szerződő írásbeli
nyilatkozatban, a biztosítási időszak végére vonatko -
zó an, a lejárat előtt legalább 30 nappal kezdemé nyez -
het a biztosítónál. Ha a határozott időtartamra kötött
biztosítási szerződés három évnél hosszabb időre szól
és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított
időtartam eltelte előtt is felmondható, a negyedik
évtől kezdve a biztosítási szerződést bármelyik fél 
a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel
felmondhatja. Határozatlan időtartamra kötött bizto -
sítási szerződésben a felek a felmondási jogot legfel -
jebb 3 évre kizárhatják;

f) a biztosító felmondásával, melyet a biztosító írásbeli
nyilatkozatban, a biztosítási időszak végére vonat  ko -
zóan, a lejárat előtt legalább 30 nappal kezdemé -
nyez het a szerződőnél;

g) a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetetlenné
válásával vagy a biztosítási érdek megszűnésével, 
a lehetetlenülés beálltakor vagy a biztosítási érdek
megszűnésekor.

2. A megszűnt biztosítási szerződést az eredeti feltételeknek
megfelelően újból hatályba léptetni nem lehet.



3. A biztosító a biztosítási szerződés megszűnéséről írásban
értesíti a szerződőt a megszűnést követő 15 napon belül.

VII.   A biztosítási szerződés alanyainak
kötelezettségei

1. A szerződő és a biztosított alábbiakban felsorolt kötele -
zettségein túlmenően a különös feltételek, illetőleg a
biztosítási szerződés további kötelezettséget is előírhat.

Díjfizetési kötelezettség
2. A biztosítási szerződés alapján a szerződő biztosítási díj

fizetésére köteles.

Tájékoztatási kötelezettség
3. Ha a szerződő és a biztosított különböző személy, a szer -

ződő köteles a biztosítottat tájékoztatni a hozzá intézett
nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változá -
sokról. Ez a kötelezettség a biztosítási esemény bekövet -
kezéséig vagy a biztosítottnak a szerződésbe való belé pé -
séig áll fenn.

Közlési kötelezettség
4. A szerződő (biztosított) a szerződéskötéskor köteles a biz -

tosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges
körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy
ismernie kellett, de legalább azokat, ame lyek re a biztosító
írásban kérdéseket tett fel.

5. A szerződő és a biztosított nem védekezhet olyan körül -
mény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük
elmulasztott a biztosítóval közölni, de arról tudnia kellett
és a közlésre, illetőleg bejelentésre köteles lett volna.

Változásbejelentési kötelezettség
6. A szerződő és a biztosított köteles a bekövetkezéstől 

szá mí tott 8 napon belül a biztosítónak írásban bejelenteni
minden, az ajánlaton feltüntetett körülmény módosu lá -
sát, de különösen:
a) a biztosított épület és építmény, illetve ingóságok

értékének 10%-ot meghaladó mértékű változását,
ami a biztosítási szerződésben megjelölt biztosítási
összeg módosítását indokolja. A vagyonérték-válto -
zást a biztosítási szerződésben megjelölt kockázat -
viselési helyenként kell bejelenteni;

b) ha a biztosított épületen, építményen építési enge -
dély köteles bővítést, átépítést hajtanak végre;

c) ha a biztosított vagyontárgyakra, ugyanazon kocká -
za tokra további biztosítást kötött;

d) a biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen
zálogjog vagy óvadék fennállását, a jogosult megjelö -
lésével;

e) ha a kármegelőzés és kárelhárítás rendszerében
módosulás történt;

f) minden egyéb, a biztosító kockázatát növelő
tényezőt.

A biztosítási szerződés tartama alatt a biztosított köteles
minden olyan körülmény megváltozásáról a biztosítót
írásban tájékoztatni, amelyre a biztosító a szerződés kötés

során írásban kérdést tett fel vagy a biztosítási szerződés -
ben rögzített.

7. Amennyiben a biztosító a biztosítási szerződés létrejötte
után szerez tudomást a biztosítási szerződést érintő
lényeges körülményekről, továbbá ha a biztosítási szerző -
désben meghatározott lényeges körülmények változását 
a szerződő vagy a biztosított bejelenti, és ezek a körülmé -
nyek a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredmé -
nyezik, akkor a biztosító a tudomásszerzéstől, illetve a
kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban javaslatot
tehet a szerződés módosítására, vagy a biztosítási szerző -
dést 30 napra írásban felmondhatja. Amennyiben a szer -
ződő nem fogadja el a módosító javaslatot vagy arra 
30 napon belül nem válaszol, a biztosítási szerződés a mó -
dosító javaslat közlését követő 30. napon megszűnik, felté -
ve, hogy a biztosító erre a következményre a módosító
javaslat megtételekor a szerződő figyelmét felhívta.
Ha a biztosítási szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra
vonatkozik, és a biztosítási kockázat jelentős növekedése
közülük csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biz -
tosító a jelen pontban meghatározott jogait a többi
vagyon tárgy vonatkozá sá ban nem gyakorolhatja.
Ha a biztosító a jelen pontban meghatározott jogaival
nem él, a biztosítási szerződés az eredeti tartalommal
marad hatályban.

Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség
8. A szerződő és a biztosított köteles a káresemény megelő -

zése és a már bekövetkezett kár enyhítése érdekében
min den ésszerű és az adott helyzetben általában elvár ha -
tó intézkedést megtenni.

9. A kár megelőzésére a jó gazda gondosságán túl a hatá -
lyos jogszabályok, óvórendszabályok, hatósági határoza -
tok, szabványok és a biztosított felügyeleti szervének 
uta sításai irányadók.

10. A különös biztosítási feltételek részletesebben is megfo -
gal mazhatják fenti szabályok érvényben maradása mel -
lett szerződő és biztosított kármegelőzésre és kárenyhí -
tésre vonatkozó kötelezettségeit.

11. A biztosító jogosult a kármegelőzésre, illetve a biztosított
vagyontárgyak kockázati állapotára vonatkozóan a szer -
ződőnél, biztosítottnál, illetve szükség esetén a tűzoltó -
ságnál vagy más hivatali szervnél a végrehajtott intézke -
dések mindenkori helyszíni ellenőrzésére.

Kárbejelentési kötelezettség
12. A szerződő, illetve a biztosított köteles a biztosítási ese -

mény bekövetkezését haladéktalanul, annak megtörtén -
té től számított 2 munkanapon belül - de legkésőbb annak
észlelésétől számított 2 munkanapon belül - a biztosító -
nak írásban bejelenteni.
Felelősségi károk esetén a biztosított 30 napon belül köte -
les a biztosítónak írásban bejelenteni, ha vele szemben
kárigényt közölnek, vagy ha olyan körülményről szerez
tudomást, amely ilyen kárigényre adhat alapot.

13. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a káresemény időpontját, helyét és a káresemény

rövid leírását;

10 BIGS1001V10
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b) a károsodott vagyontárgy(ak) megnevezését;
c) a károsodás mértékét (megállapított vagy becsült

értékét);
d) a kárrendezésben közreműködő - a szerződőt (biztosí -

tottat) képviselő - személy vagy szervezet nevét;
e) a tűzoltóság által kiadott hatósági bizonyítvány,

illetőleg a rendőrségi feljelentés (jegyzőkönyv) egy
másolati példányát.

Együttműködési kötelezettség a kárrendezésben
14 A szerződő (biztosított) köteles

a) a tűz- és robbanáskárt a tűzoltóságnak is jelenteni;
b) betöréses lopás és rablás esetén rendőrségi felje len -

tést tenni;
c) a biztosító részére a szükséges felvilágosításokat

megadni és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilá -
gosítás tartalmának ellenőrzését;

d) a rendőrség határozatát, vádemelés esetén a vádi -
ratot, bírósági határozatot, valamint a tűzrendészeti
hatóság által ki- adott okiratot a biztosító részére
eljuttatni.

15. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított
vagyontárgy(ak) állapotában a szerződő (biztosított) 
a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legkésőbb a kár -
bejelentéstől számított 5. napig csak a kárenyhítéshez
szükséges mértékben változtathat (állapotmegőrzési
kötelezettség). Ha a biztosító részéről a kárbejelentés
kézhezvételétől számított 5. napon belül nem történik
meg a kár szemlézése, akkor a szerződő (biztosított)
intézkedhet a javításról vagy a megsérült vagyontárgy(ak)
helyreállításáról. A fel nem használt, illetve leselejtezett
alkatrészeket, berendezéseket és egyéb vagyontárgyakat
a biztosítóval történt előzetes egyeztetést követően
további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni.

16. A szerződőnek (biztosítottnak) a biztosítási esemény
bekövetkezését és a kár összegét hitelt érdemlően bizo -
nyító dokumentumokat a biztosító eljáró szakemberének
vagy megbízottjának kérésére bármikor rendelkezésre kell
bocsátani
a) épületkárnál a javítási-, helyreállítási (eredeti) szám -

lát, árajánlatot vagy költségvetést;
b) ingóságkárnál a vagyontárgy eredetét igazoló

okmányt (beszerzési számla, garancialevél, műszaki
leírás, fotó, stb.), a javítási-, helyreállítási (eredeti)
számlát;

c) felelősségi kárnál személysérülés esetén orvosi szak -
véleményt, dologi kárnál a javítási, helyreállítási (ere -
deti) számlát.

A biztosító kötelezettsége
17. A biztosító köteles a biztosítási szerződésben meghatáro -

zott kockázatokra fedezetet nyújtani és a biztosítási ese -
mény kockázatviselés kezdetét követő bekövetkezése
esetén a biztosítási szerződésben meghatározott szolgál -
tatások teljesítésére, valamint a szerződő biztosítási
szerződésére vonatkozóan bejelentett, és a biztosítási
feltételeknek megfelelő igények végrehajtására.

VIII.   Biztosítási esemény

1. Biztosítási esemény az az előre nem látható, hirtelen,
váratlan káresemény, mely a kockázatviselés tartama
alatt következik be és melyre a biztosító kockázatviselése
kiterjed és helytállási kötelezettségét eredményezheti.

2. A biztosító kockázatviselése kizárólag a biztosítási aján -
laton meghatározott és a biztosítási kötvényen is feltünte -
tett biztosított veszélyekre terjed ki.

3. A biztosítható veszélyek és káresemények körét a biztosí -
tási szerződésre vonatkozó biztosítási feltételek határoz -
zák meg.

4. A biztosító kockázatviselése a biztosított vagyontárgyak
tekintetében - amennyiben a vonatkozó feltételek nem
tartalmaznak ezzel ellentétes megállapodást - az alábbi
károkra terjed ki:
a) a biztosított veszély közvetlen hatása következmé -

nyeként keletkezett károkra (káresemény);
b) a káresemény elkerülhetetlen következményeként

keletkezett károkra;
c) a káresemény miatt végzett oltás, bontás vagy kila -

kol tatás során keletkezett károkra;
d) a káresemény következtében eltűnés vagy elkallódás

során keletkezett károkra.

IX.   Általános kizárások

1. A biztosítási védelem nem terjed ki:
a) olyan károkra, amelyeket harci cselekmények vagy

háborús események bármelyik fajtája vagy terror -
cselekmény okozott vagy ezek következményeire;

b) a harci eszközök által okozott sérülésekre vagy rom -
bo lásokra, valamint katonai, polgári vagy rendészeti
hatóságok rendelkezései miatt keletkezett károkra;

c) felkeléssel, lázadással, zendüléssel, zavargással,
fosztogatással, illetve sztrájkkal összefüggésben
keletkezett károkra;

d) talajsüllyedéssel, föld alatti tűzzel, bányaműveléssel,
nukleáris energia, illetve sugárzó anyagok károsító
hatásával okozati összefüggésben keletkező károkra;

e) az elhasználódással vagy a vagyontárgy karbantar -
tásának elmulasztásával okozati összefüggésben
keletkezett károkra;

f) földrengéssel vagy más természeti katasztrófával
okozati összefüggésben keletkezett károkra;

g) talajvíz vagy belvíz által okozott károkra;
h) a biztosított vagyontárgy építésével, felújításával kap -

csolatos kivitelezési hibára visszavezethető károkra;
i) a különös biztosítási feltételekben meghatározott

további kockázatokra.
2. A biztosítás szempontjából terrorcselekménynek minősül

különösen az olyan erőszakos, erőszakkal fenyegető, 
az emberi életre, a materiális és immateriális javakra vagy
az infrastruktúrára veszélyes cselekmény, amely politikai,
vallási, ideológiai, etnikai célok mellett foglal állást vagy
valamely kormány befolyásolására, a társadalomban
illetve annak egy részében való félelemkeltésre irányul.
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3. A felek erre irányuló kifejezett nyilatkozatukkal a biztosító
kockázatviselésének kiterjesztésére vonatkozóan a jelen
általános feltételekben foglalt rendelkezésektől eltérően is
megállapodhatnak.

X.   A biztosítási díj

1. A biztosítási díj a biztosító által vállalt kockázatviselés
ellen értéke. A biztosítási szerződés rendszeres vagy egy -
szeri díjas.

2. A szerződő azon a napon teljesíti a díjfizetési kötelezettsé -
gét, amikor a biztosító díjátvételre jogosult képviselője 
az első díjat átvételi elismervénnyel igazoltan átvette vagy
egyéb esetekben, ha az a biztosító számlájára azonosít -
ható módon beérkezett.

3. A biztosítási szerződés díja a kockázatviselés kezdetétől
számítva illeti meg a biztosítót. Az első díj a szerződés lét -
re jöttekor esedékes, kivéve, ha a felek az első díj megfize -
té sére halasztásban állapodtak meg. Minden további
díjrészlet annak az időszaknak az első napján esedékes,
amelyre az vonatkozik.

4. A biztosítási szerződés biztosítási esemény bekövetkezése
miatti megszűnése esetén a biztosító az egész biztosítási
időszakra járó díj megfizetését követelheti. A biztosítási
szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a biztosító
addig a napig járó díj megfizetését követelheti, amikor 
a kockázatviselése véget ért. Ha a szerződő az időarányos -
nál több díjat fizetett be, a biztosító a díjtöbbletet 15 na -
pon belül visszautalja.

5. A biztosítási szerződés megszűnése után beérkezett bizto -
sítási díj a biztosítási szerződést nem hozza újból létre, az
ekkor befizetett díjat a biztosító a befizetőnek visszautalja.

6. A rendszeres díjas biztosítási szerződés biztosítási évre
meg határozott éves díja féléves, negyedéves vagy havi
gyakorisággal is megfizethető, kivéve, ha a biztosító hatá -
lyos Díjszabása másként nem rendelkezik. A díjfizetési
gyakoriságot a szerződő az ajánlatban jelöli meg. A szer -
ző dő a biztosítási tartam alatt írásban kérheti a díjfizetési
gyakoriság módosítását a következő díjfizetési esedékes -
ség előtt legalább 30 nappal.

7. Az egyszeri díjas biztosítási szerződés egyszeri díja egy
összegben fizethető meg.

8. A biztosítás díja megfizethető készpénzátutalási megbízá -
son (csekk), banki átutalással vagy rendszeres díjas bizto -
sítási szerződés esetén csoportos beszedési megbízással,
kivéve, ha a biztosító hatályos Díjszabása másként nem
rendelkezik. A díjfizetés módját a szerződő az ajánlatban
jelöli meg. Rendszeres díjas biztosítási szerződés esetén 
a szerződő a biztosítási tartam alatt írásban kérheti 
a díjfizetés módjának módosítását a következő díjfizetési
esedékesség előtt legalább 15 nappal.

9. A biztosító a biztosítási díjat a biztosítási összeg alapján
határozza meg. Fokozott kockázat esetén a biztosító pót -
dí jat vagy speciális feltételeket határozhat meg.

10. A biztosítási díj a biztosítási szerződés tartama alatt vál -
toz hat értékkövetéskor, a biztosítási kockázat jelentős

növekedésekor, a biztosított vagyontárgyak biztosítási
értékének megváltozásakor vagy a biztosítási szolgálta -
tások szerződő általi módosításakor.

XI.   A díjfizetés elmulasztásának
következményei

1. A díjfizetési kötelezettség elmulasztásakor a biztosító 
a szerződőt – a következményekre történő figyelmeztetés
mellett – a felszólítás elküldésétől számított 30 napos
póthatáridővel írásban felhívja a biztosítási díj megfizeté -
sére. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a bizto -
sítási szerződés az esedékesség napjára visszamenő
hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelését
késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.

XII.   A biztosítási összeg, alul-, túlbiztosítás 
és többszörös biztosítás

1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy(ak)nak a
szerződő által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.
A biztosítási védelem a szerződésben meghatározott, 
a biztosításra külön összeggel megadott vagyontárgyakra
illetve vagyontárgyakból képzett vagyoncsoportokra ter -
jed het ki. A vagyonbiztosítás keretében elsősorban épüle -
tek, építmények, háztartási ingóságok, vállalkozások
beren dezései, áruk, készletek, értéktárgyak, adathordozók,
illetve ezen vagyontárgyakból képzett vagyoncsoportok
biztosíthatóak. A biztosítható vagyontárgyak körét és azok
konkrét biztosítási értékét a különös feltételek és az álta -
lános feltételek XVI. fejezete határozzák meg.

2. A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz. A biztosítási
összeg nem haladhatja meg a vagyontárgy(ak) biztosítási
értékét. A vagyontárgy biztosítási értékét meghaladó
részében (túlbiztosítás) a biztosítási összegre vonatkozó
megállapodás semmis. A biztosítási esemény bekövetke -
zé sekor a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső
határa a biztosítási összeg, ezen felül csak a jelen általá -
nos feltételek XV. 3. pontjában körülírt mellékköltségek
térülnek.

3. Kiegészítő felelősségbiztosítás esetén a biztosítási összeg
(kártérítési limit) az a legmagasabb összeg, amit a biztosí -
tó egy biztosítási eseménnyel összefüggésben kártérítés
és egyéb költségek címén kifizet, akkor is, ha a biztosítási
védelem több kártérítésre kötelezett személyre vonat kozik.

4. Amennyiben a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a biz -
tosítási érték (alulbiztosítás), akkor a biztosító a kárt csak
a biztosítási összeg biztosítási értékhez viszonyított ará -
nyában téríti meg.

5. Ha a szerződő (biztosított) a szerződéskötés időpontjá ban
ugyanazon vagyontárgy(ak)ra és ugyanazon kocká zatok
ellen másik biztosítónál már rendelkezik vagyon bizto sí tási
szerződéssel (többszörös biztosítás), a bizto sító köte les
teljesíteni a biztosítási szerződésben megha tározott szol -
gál tatást, fenntartva azt a jogot, hogy a többi bizto sítóval
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szemben arányos megtérítési igényt érvénye sít het.
6. A biztosítót a biztosítási szerződés érvényes része utáni

biztosítási díj, de legalább a szerződésben meghatározott
minimális díj túlbiztosítás és többszörös biztosítás esetén
is megilleti.

7. A biztosítási szerződésben felsorolt vagyontárgyakat,
illetve vagyoncsoportokat a felek az alábbiak szerint tekin -
tik biztosítottnak:
a) a tételesen felsorolt vagyontárgyakat a felek 

a va gyon   tárgyanként megjelölt biztosítási összeg 
ere  jé ig tekintik biztosítottnak oly módon, hogy min -
den egyes vagyontárgy esetében a biztosító szolgál -
ta tásának felső határa az adott vagyontárgyra meg -
a dott biztosítási összeg;

b) az azonos értékelés alapján összevont vagyoncsopor -
tot(kat) a felek a megjelölt biztosítási összeg vagy
kár térítési limit erejéig tekintik biztosítottnak, mely
összeg egyben a biztosító szolgáltatásának felső
határa is.

8. A túlbiztosítás, illetőleg alulbiztosítás tényét a biztosítási
szerződés minden egyes vagyontárgyánál vagy vagyon -
cso portjánál külön-külön kell megállapítani.

XIII.   Értékkövetés

1. A biztosítási szerződés jelen általános feltételek V. 2. pont -
jában körülírt automatikus meghosszab bodásá val egy -
idejűleg a biztosító a biztosítási szerződés érté ké nek
megőrzése érdekében - a kárgyakoriságtól függet lenül -
felajánlja a szerződőnek az értékkövetés lehetőségét.

2. Az értékkövetésre a biztosítási évforduló napján kerül het
sor.

3. Az értékkövetéssel módosított vagyoncsoportonkénti biz -
tosítási összegek az előző biztosítási évre vonatkozó bizto -
sítási összegek biztosító által megállapított index alapján
megnövelt értékei. A biztosítási összegek változását a
biztosítási díj arányosan követi. A biztosítás egyéb elemei
változatlanul maradnak.

4. A szerződő az értékkövetést az ajánlattételkor vagy a tar -
tam alatt bármikor választhatja.

5. A biztosító minden biztosítási évforduló előtt egy hónap -
pal értesítést küld a következő biztosítási évre vonatkozó
új biztosítási díjról és biztosítási összegekről. A szerződő -
nek jogában áll a biztosító értékkövetésre vonatkozó aján -
latát annak kézhezvételét követő 30 napon belül írásban
elutasítani. Amennyiben a szerződő a határidőn belül írás -
ban elutasítja a módosítási javaslatot, a biztosítási szerző -
dés az utoljára érvényes feltételekkel marad fenn.
Amennyiben a szerződő elfogadja a módosító javaslatot, 
a biztosítási szerződés a következő biztosítási év kezdeté -
től a biztosító által tett módosításokkal lép hatályba.

6. A biztosító az értékkövetés mértékét minden év március
1-jéig állapítja meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
adatai alapján. Az értékkövetés bázisa az előző évre
vonat koztatott külön megállapodásban megnevezett éves
árindex, amelytől a biztosító ± 3 százalékponttal eltérhet.

7. Egyszeri díjas szerződéseknél, valamint azoknál a szer ző -
déseknél, melyekre a szerződőnek már díjfizetési kötele -
zettsége nincs, az értékkövetés nem alkalmazható.

XIV.   Kárrendezési eljárás

1. Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy
a biztosítási esemény bekövetkezett, a jogalap tisztázott,
a biztosító a szerződő (biztosított) kérésére előleget folyó -
síthat. A biztosító a szolgáltatást a kárrendezéshez szük -
sé ges utolsó okirat kézhezvételétől számított 15 munka -
na pon belül teljesíti, amennyiben a szerződésre vonatkozó
különös feltételek másként nem rendelkeznek.

2. A biztosító a szolgáltatását törvényes belföldi fizetőesz -
köz ben (forintban) fizeti meg.

3. A biztosító az eredeti Áfa-s számlák alapján a számla tel -
jes összegét, a költségvetés, árajánlat benyújtása esetén
az Áfa- val csökkentett összeget fizet ki a szolgáltatásra
jogosult részére.

4. A szerződő felek bármelyike, illetve a biztosított kérheti a
kár okának és összegének független szakértő által történő
megállapítását. Amennyiben a független szakértő véle -
mé nyét a felek valamelyike nem fogadja el, jogosult 
a területileg illetékes bíróságnál eljárást kezdeményezni. 
A független szakértő költségei a megbízót terhelik, kivéve
amennyiben a bíróság a költségek megosztásáról más -
kép pen nem dönt.

5. A biztosító a szolgáltatás összegének kifizetését vissza -
tart hatja, ha kétség merül fel a szerződő (biztosított), ille -
tőleg az általa megjelölt kedvezményezett pénzfelvételi
jogosultságát illetően, a biztosító által megkívánt igazolás
bemutatásáig; vagy ha a biztosítási eseménnyel kapcso -
lat ban a szerződő (biztosított) ellen büntetőeljárás indult,
az eljárás jogerős befejezéséig.

6. A biztosító a biztosítási szolgáltatást egyösszegben, átuta -
lással teljesíti. Ha a szolgáltatás jogosultja a szolgáltatást
ettől eltérő módon kéri teljesíteni, az ezzel kapcsolatban
felmerülő költségek a jogosultat terhelik. A biztosító 
az ál tala teljesített költséggel a szolgáltatási összeget
csökkenti.

XV.   A biztosító szolgáltatása

1. A biztosító biztosítási esemény bekövetkezésekor a bizto -
sított vagyontárgy megrongálódása, értékcsökkenése,
megsemmisülése, illetve eltulajdonítása esetén a különös
feltételekben, valamint a záradékokban meghatározott
szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget.

2. A biztosító megtéríti a biztosított azon költségeit, amelyek
a káreseménnyel kapcsolatban a kár elhárítása és enyhí -
tése érdekében ténylegesen és szükségszerűen felme rül -
tek még akkor is, ha azok nem is jártak eredménnyel. 
A kárelhárítás, a kárenyhítés, valamint a kártérítés együt -
tes összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget,
kivéve, ha a kárelhárítás és kárenyhítés költségei a biz -
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to sító kifejezett utasításának eredményeként lép nek 
fel.

3. A biztosítási összegen felül a biztosító megtéríti a kárese -
ménnyel kapcsolatosan az alábbi mellékköltségeket,
amennyiben ezekről a felek külön megállapodtak:
a) tűzoltás és mentés költségei: a kockázatviselés hely -

szí nén tűzkár megakadályozása érdekében felmerülő
oltási és mentési költségek, beleértve az idegen tulaj -
donban az oltás és mentés során keletkezett károkat
is, kivéve a közérdek szolgálatára hivatott tűzoltóság
vagy más segítségnyújtásra kötelezett szolgáltatá sai -
val kapcsolatos költséget és a mentés teljesítése köz -
ben fellépő egészségkárosodás miatt keletkező költ -
sé geket;

b)    mozgatási és védelmi költségek: melyek szükségesen
más tárgyak mozgatása, megváltoztatása vagy védel -
me miatt a biztosított vagyontárgyak újbóli beszerzé -
se vagy helyreállítása céljából merülnek fel; különös
tekin tettel a gépek és berendezések szétszerelése 
és összeszerelése, illetve épületrészek áttörése,
lebontá sa, újra felépítése következtében keletkező
költsé gekre;

c)    bontási és törmeléktakarítási költségek: a kockázat vi -
selés helyszínén a biztosított vagyontárgyak kárese -
mény által érintett fennmaradó épületrészei szüksé -
ges bontásának és a fennmaradó törmelék egyszeri
eltakarításának költségei (törmelék és hulladék szortí -
rozása);

d) törmelék és hulladék elszállításának költségei: a kár -
esemény által érintett, biztosított vagyontárgyak
átvizsgálásának, elszállításának, kezelésének és meg -
őr zésének költségei. Az elszállítás költségeibe beleér -
tendőek a törmelék és hulladék legközelebbi hivata -
losan engedélyezett lerakóhelyre való, illetve legin -
kább költségtakarékos szállításának költségei.

Alulbiztosítás esetén a költségek megtérítése is olyan
arányban történik, ahogyan a biztosítási összeg a vagyon -
tárgy biztosítási értékéhez aránylik.

4. A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, kivéve
a)    ha a szerződésben más kedvezményezettet vagy

zálogjogosultat jelöltek meg;
b) felelősségi károk esetében, ahol a szolgáltatás jogo -

sultja a károsult. A biztosított csak abban az esetben
követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez fizessen,
amennyiben a károsult követelését ő egyenlítette ki
és azt hitelt érdemlő okiratokkal igazolta.

XVI.   A biztosítási érték és a szolgáltatásra
vonatkozó általános  rendelkezések

1. Az épület biztosítási értéke az alábbiak szerint kerülhet
meghatározásra:
a) az épület új értéke megegyezik az épülettel azonos

nagyságú és minőségű épület újraépítésének szokás -
osan felmerülő költségével, beleértve a tervezési és
kivitelezési költségeket is;

b) az épület valóságos (avult) értéke az épület új értéke
és állapota - különösen kora és elhasználtságának
foka - alapján meghatározott érték;

c) az épület forgalmi értéke az épület átlagosan elér -
hető vételára, a telek értékének figyelembe vétele
nélkül.

2. A használati tárgyak és berendezések biztosítási értéke 
az alábbiak szerint kerülhet meghatározásra:
a) a használati tárgyak és berendezések új értéke meg -

egyezik a hasonló típusú és minőségű vagyontárgyak
új állapotban történő beszerzésének költségeivel;

b) a használati tárgyak és berendezések valóságos
(avult) értéke a vagyontárgy új értéke és állapota -
különösen kora és elhasználtságának foka - alapján
meghatározott érték;

c) a használati tárgyak és berendezések forgalmi értéke
megegyezik a vagyontárgy átlagosan elérhető vétel -
árával.

3. A készpénz biztosítási értéke megegyezik a pénz névér té -
kével, az értékpapírok és takarékbetétkönyvek biztosítási
értéke megegyezik azok belföldi megsemmisítési eljárá -
sának költségével.

4. Függetlenül a jelen 1-3. pontok megállapításaitól a va -
gyontárgy biztosítási értéke megegyezik annak forgalmi
értékével, elérhető eladási árával
a) a történelmi vagy művészi értékkel bíró vagyon tár -

gyak esetén, amelyek az idő múlásával általában
nem veszítenek értékükből;

b) a mozgatható vagyontárgyak esetén, melyek haszon -
szerzés céljából kölcsönadásra kerülnek.

5. A biztosítási érték meghatározásánál a vagyontárgy elő -
szereteti értéke nem képezi a biztosítási érték részét.

6. Amennyiben a javítás következtében, közvetlenül a kár -
esemény bekövetkezése előtti biztosítási értékhez képest
növekszik a vagyontárgy értéke, úgy a biztosító a vagyon -
tárgy értéknövekedésének összegével csökkentve téríti
meg a javítási költségeket.
A biztosított vagyontárgy maradványértéke és az adóha -
tóságtól visszaigényelhető összeg a kártérítés összegéből
levonásra kerül. A biztosító az újra előállítással, illetve
beszerzéssel kapcsolatos egyéb hatósági korlátozásokat 
a maradványok értékelésekor nem veszi figyelembe.

7. Eltűnt és később előkerült vagyontárgyak esetén
a) a biztosító szolgáltatása előtt megkerült

vagyontárgyak esetén a tulajdonos köteles azt vissza -
venni, kivéve, ha ez nem várható el tőle, mert az elve -
szett vagyontárgyat már másikkal pótolta. Ebben az
esetben a biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszáll
a biztosítóra;

b) a biztosító szolgáltatása után megkerült vagyontár -
gyak esetén a tulajdonos arra igényt tarthat. Ebben
az esetben a tulajdonos a biztosító által teljesített
szolgáltatást köteles visszatéríteni;

c) ha a biztosító szolgáltatása előtt a biztosítási ese -
mény következtében megrongálódott vagyon tárgyak
megkerülnek és azt tulajdonosa még nem pótolta,
úgy a megkerült vagyontárgyakat a tulaj donos
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köteles átvenni. A biztosító térítési kötelezettsége ez
esetben az értékcsökkenés, illetve a javítási költségek
térítésére korlátozódik.

8. A biztosító nem téríti meg az egymással kapcsolatban
lévő, összetartozó vagyontárgyak egyes elemei esetében
az olyan értékcsökkenést, amelyet a sértetlenül maradt
tárgyak szenvednek el azáltal, hogy a másik tárgy sérült
vagy megrongálódott.

9. A biztosító szolgáltatási kötelezettségének mértékét
korlátozhatja
a) a biztosítási összegen belül szolgáltatási maximum

(limit) meghatározásával;
b) ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen

kívül más károsító esemény vagy tényező is közre -
hatott, ebben az esetben a biztosító a kárt csak olyan
mértékben téríti meg, amennyiben az a biztosítási
esemény következménye;

c) a kár összegéhez kapcsolódó önrészesedés megálla -
pí tásával, amelyet a biztosított maga visel.
Az önrészesedés alkalmazására biztosítási esemé -
nyenként kerül sor. Ha a biztosítási időszak alatt több
esetben fordul elő biztosítási esemény, az önrész
összegét minden biztosítási esemény alkalmával
külön-külön kell figyelembe venni. 
Egy biztosítási eseménynek minősülnek az azonos
okokra visszavezethető események, amennyiben azok
között okozati összefüggés áll fenn. A megál lapodás
szerinti önrészre vonatkozóan a szerződő (biztosított)
nem köthet másik biztosítást, ellenkező esetben 
a biztosító a szolgáltatását oly mértékben csökkenti,
hogy a szerződő teljes egészében maga viselje a
meg állapodás szerinti önrészt.

XVII.   A biztosító mentesülése a szolgáltatási
kötelezettsége alól

1. A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól,
amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen,
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással 
a) a szerződő vagy a biztosított;
b) a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk

(hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyenes -
ágbeli rokon, az örökbefogadott-, a mostoha- és
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és
nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli
rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona
és testvére, valamint a testvér házastársa), üzlet -
vezetésre jogosult tagjuk, munkavállalójuk, tagjuk
vagy megbízottjuk;

c) a biztosított jogi személynek a vezető tisztségviselője
vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésére jogosított
tagja, munkavállalója vagy megbízottja

okozta.
2. Súlyos gondatlanságnak minősül, amennyiben a bizto -

sítási esemény bekövetkezése illetve okozása idején 

a jelen általános feltételek XVII. 1. pontjában körülírt
személy
a) ittas állapotban volt;
b) kábítószer, illetve kábító vagy bódító hatású szerek

hatása alatt állt, kivéve, ha az utóbbit a kezelőorvos
utasítására rendeltetésszerűen szedte;

c) olyan gépjárművet vezetett, melynek nem volt érvé -
nyes forgalmi engedélye vagy amelyik vezetéséhez
szükséges érvényes vezetői engedéllyel nem rendel -
kezett vagy ittas állapotban vezetett gépjárművet;

d) olyan gyógyszert szedett, amelyet számára nem
orvos rendelt;

e) a munkahelyi baleset során a munkavédelmi
előírásokat megszegte;

f) engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélküli
végzett

és ezen tények bármelyike a biztosítási esemény
bekövetkeztében közrehatott.
Ittas állapotnak minősül, amennyiben az érintett személy
szervezetében 1,6 ezrelék feletti, gépjárművezetés esetén
0,8 ezrelék feletti véralkohol szint mérhető.

3. A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha
a szerződő vagy a biztosított a jelen általános feltételek
VII. 4. és 6. pontjaiban körülírt közlési és változásbe jelen -
tési kötelezettségét megsérti, kivéve, ha bizonyítást nyer,
hogy az alábbi körülmények valamelyike fennáll:
a) az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt 

a biztosító a szerződéskötéskor ismerte vagy
b) az elhallgatott vagy be nem jelentett körülmény 

a biztosítási szerződés tartama alatt, a biztosítási
eseményt megelőzően a biztosító tudomására jutott,
és az 15 napon belül nem élt a jelen általános felté -
telek VII. 7. pontjában szabályozott szerződés módo -
sítási, illetve felmondási lehetőségével vagy

c) az elhallgatott vagy be nem jelentett körülmény nem
hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

4. Amennyiben a szerződő, illetve a biztosított a jelen álta -
lános feltételek VII. 12. pontjában meghatározott kárbe -
jelentési kötelezettségét önhibájából nem vagy késedel -
mesen teljesíti, vagy a szükséges felvilágosítást nem adja
meg, vagy a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését nem
teszi lehetővé, illetve a biztosított a jelen általános felté -
telek VII. 15. pontjában meghatározott állapotmegőrzési
kötelezettségét a megengedettnél nagyobb mértékben
megszegi és emiatt a biztosító kötelezettsége szempont -
jából lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak 
(pl. a biztosítási esemény bekövetkezése, annak ideje és
oka, a keletkezett kár mértéke stb.), a biztosító mentesül 
a szolgáltatási kötelezettsége alól.

5. A felsorolt körülmények bizonyítása azt a felet terheli, aki
azokra hivatkozik.
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XVIII.   Megtérítési igény

1. Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, a megtérített
kár mértékéig megtérítési igény illeti meg a károkozóval
szemben, kivéve, ha ez a személy a biztosítottal közös
háztartásban élő hozzátartozó. A megszűnt követelés
biztosítékai fennmaradnak, és e követelést biztosítják.

2. Ha a biztosító nem térítette meg a teljes kárt és a biztosító
a károkozóval szemben keresetet indít, köteles erről 
a biztosítottat tájékoztatni, és a biztosított kérésére
köteles a biztosított igényét is érvényesíteni. A biztosított
igényének érvényesítését a biztosító a költségek előle -
gezésétől teheti függővé. A megtérült összegből elsőként
a biztosított követelését kell kielégíteni.

XIX.   Személyes adatok kezelése

1. A biztosító vagy a viszontbiztosító jogosult kezelni ügy -
feleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait,
amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével,
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. 
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés meg -
kötéséhez, módosításához, állományban tartásához, 
a biztosítási szerződésből származó követelések megíté -
léséhez szükséges, vagy a biztosítási törvény által meg -
határozott egyéb cél lehet.

2. Az 1. pontban meghatározott céltól eltérő célból végzett
adatkezelést biztosító vagy viszontbiztosító csak az ügyfél
előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás meg -
tagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak
megadása esetén részére nem nyújtható előny.

3. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül –
ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötele -
zettség terheli a biztosító vagy viszontbiztosító tulajdo no -
sait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz 
a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen
módon hozzájutottak.

4. Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem
tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosítás -
közvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, 
a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek (ide -
értve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval,
illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonat -
kozik.

5. Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő – az egészség -
ügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelé -
séről és védelméről szóló törvényben meghatározott
egészségügyi –adatokat a biztosító a biztosítási törvény -
ben meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzá -
juk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelmé -
ről szóló törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érin -
tett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

6. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személy -
nek, ha
a) a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak

képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört

pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban fel -
mentést ad vagy

b) a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerint 
a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

7. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel;
b) a nyomozás elrendelését követően a nyomozó ható -

sággal és az ügyészséggel;
c) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárás -

ban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgá -
lata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt
szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró
önálló bírósági végrehajtóval, a természetes szemé -
lyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitele ző -
vel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyon -
felügyelővel, bírósággal;

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá 
az általa kirendelt szakértővel;

e) a 8. pontban körülírt esetekben az adóhatósággal;
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá lat -

tal;
g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal;
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal;
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

108. § (2) bekezdésében foglalt esetben az egész ség -
ügyi államigazgatási szervvel;

j) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén
a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos
infor mációgyűjtésre felhatalmazott szervvel;

k) a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával,
valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló
biztosítókkal;

l) az állományátruházás keretében átadásra kerülő
biztosítási szerződési állomány tekintetében – az erre
irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az át -
vevő biztosítóval;

m) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátá -
sához szükséges adatok tekintetében a könyvvizs gá -
lóval;

n) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával;
o) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósággal
szemben.

8. A 7. e) pont alapján a biztosítási titok megtartásának
kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adó -
ügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség,
vagy ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség
alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszol -
gáltatási kötelezettség terheli.

9. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézménnyel
szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez
kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha 
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a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul 
a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy 
a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtá -
ját, az adatkérés célját.

10. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által
az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyar or -
szág Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormá -
nya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdít á -
sáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megál -
lapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. tör -
vény alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos
nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabá -
lyairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/B-43/C. §-ában
foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.

11. A biztosító a 6., 7., 13. és 18. pontban meghatározott
esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes
adatait továbbíthatja.

12. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén
kívül a 7. pontban meghatározott szervek alkalmazottaira
is kiterjed.

13. A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági
szolgálat, az ügyészség, továbbá az ügyész jóváhagyá -
sával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is
köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha
adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. tör -

vényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel,
új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselek -
ménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel,
pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezet -
ben elkövetett bűncselekménnyel;

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer
birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábító -
szer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív
anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terror -
cselekmény feljelentésének elmulasztásával, terroriz -
mus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy 
rob ban  tószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy
lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövet ség -
ben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselek -
ménnyel

van összefüggésben.
14. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll

fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiz -
tosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben
meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.

15. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a felügyeleti
ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a
csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító
tagja részére történő átadása.

16. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezett -

ség vállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli

megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér
biztosítási titoknak minősülő adatot;

b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő -
zéséről és megakadályozásáról szóló törvényben
meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi
pénzügyi információs egység írásbeli megkeresé sé -
nek teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak
minősülő adatot.

17. A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tag -
állam ba történő továbbítása esetén a belföldre történő
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkal -
mazni.

18. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből

az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem
állapítható meg;

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás
székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság
számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges
adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar
felügyeleti hatóság közötti megállapodásban fog lal -
taknak;

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok
elvégzése céljából a miniszter részére személyes
adatnak nem minősülő adatok átadása;

d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyele -
téről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesí -
tése érdekében történő adatátadás.

Ezen adatok átadását a biztosító és a viszontbiztosító 
a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja
meg.

19. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes
adatokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, 
az 5. pont szerinti adatok vagy az információs önrende -
lkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
szerint különleges adatnak minősülő adatok továbbítása
esetén 20 év elteltével törölni kell.

20. A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja 
a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatóság -
nak és az ügyészségnek, a feladatkörében eljáró nemzet -
biz tonsági szolgálatnak, a törvényben meghatározott
feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök
alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott
szervnek és a 13. pontban meghatározott szervnek történt
adattovábbításról.

21. A biztosító és a viszontbiztosító a személyes adatokat 
a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogvi -
szony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt
kezelheti, ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve 
a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvénye sít -
hető.

22. A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási
szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezel -
het, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával
kapcsolatban igény érvényesíthető.
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23. A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden
olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött
szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek
keze lése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi
jogalap.

24. A biztosítási tevékenységről szóló törvény alkalmazásában
az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére 
a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcso -
latba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az
elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben neve sí -
tett jogosult is gyakorolhatja.

25. A biztosító - a veszélyközösség érdekeinek a megóvása
érdekében - a jogszabályokban foglalt vagy a szerződés -
ben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgál -
tatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő telje -
sítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélé -
sek megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat
más biztosítóhoz (megkeresett biztosító) a biztosító által –
az 1. pontban meghatáro zottak szerint, a biztosítási ter -
mék sajátosságainak a figye lembevételével – kezelt alábbi
adatok vonatkozá sában.
A biztosító a szerződés megkötésével vagy teljesítésével
kapcsolatban kérheti:
a) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett és 

a károsult személy azonosító adatait;
b) a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni

jogok beazonosításához szükséges adatokat;
c) a b) pontban meghatározott vagyontárgyakat, köve -

te léseket vagy vagyoni jogokat érintően bekövet ke -
zett biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;

d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés
megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat fel -
mé réséhez szükséges adatokat és

e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés
alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának
vizsgálatához szükséges adatokat.

26. A biztosító felelősségbiztosítás kockázattal kapcsolatban 
a szerződés teljesítésével kapcsolatban kérheti:
a) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén 

a károsult személy azonosító adatait;
b) a szerződő, a biztosított és a kedvezményezett azo -

nosító adatait, továbbá a 25. b)-e) pontokban meg ha -
tározott adatokat;

c) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén 
a személyi sérülés miatt kárigényt vagy személyiségi
jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő
személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal
kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adato kat;

d) a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt érvényesítő
személyt érintő korábbi, felelősségbiztosítással kap -
cso latos biztosítási eseményekre vonatkozó szemé -
lyes adatot nem tartalmazó adatokat;

e) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén 
a személyi sérülés vagy személyiségi jogsérelem

miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személyt
érintő korábbi felelősségbiztosítással kapcsolatos
biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat.

27. A 25. vagy 26. pont alapján megkeresett biztosító a jog -
sza bályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat 
a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben,
ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított
15 napon belül köteles átadni a biztosítónak.
A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meghatározott
személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához
szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az
adatkérés céljának megjelölését. A megkeresés és annak
teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének.
A biztosító a megkeresés eredményeként tudomására
jutott adatot a kézhezvételt követő 90 napig kezelheti. 
Ha a megkeresés eredményeként a biztosító tudomására
jutott adat a biztosító jogos érdekeinek az érvényesí tésé -
hez szükséges, az adatkezelés időtartama meghosszabbo -
dik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás
jogerős befejezéséig. Ha a megkeresés eredményeként 
a biztosító tudomására jutott adat a biztosító jogos érde -
keinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvé -
nye sítésével kapcsolatban az eljárás megindítására 
az adat megismerését követő egy évig nem kerül sor, 
az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.

28. A biztosító a 25. vagy 26. pontban meghatározott meg -
kere sésről, az abban szereplő adatokról, továbbá a meg -
keresés teljesítéséről az ügyfelet a biztosítási időszak alatt
legalább egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére 
az Info törvényben szabályozott módon tájékoztatja.
A biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat
a biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott,
illetve általa kezelt egyéb adatokkal a 25. vagy 26. pont -
ban meghatározottól eltérő célból nem kapcsolhatja
össze.
A megkeresésben megjelölt adatok helyességéért és pon -
tosságáért a megkeresett biztosító a felelős.

29. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további
tájékoztatást a biztosító a honlapján (www.ergo.hu) tesz
közzé.

XX.   Vegyes és záró rendelkezések

1. A szerződő felek nyilatkozatának érvényességéhez írásbeli
alak szükséges. Az írásbeli alakot mellőző közlések csak
akkor hatnak ki a szerződésre, ha ebben a felek megálla -
podnak.
A szerződő egy hónapnál hosszabb külföldi tartózkodása
esetén magyarországi kézbesítési megbízottat köteles
írásban bejelenteni, ennek hiányában a biztosító az általa
ismert utolsó címre joghatályosan küldhet nyilatkozatot.

2. A biztosítóhoz eljuttatott jognyilatkozat csak akkor alkal -
mas a szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötele -
zett ségek teljesítésére, ha teljes körűen tartalmazza
azokat az adatokat, amelyek a jognyilatkozat, illetve 
az általa elérni kívánt joghatás érvényességéhez szüksé -



19BIGS1001V10

gesek és a biztosító székhelyére megérkezik. A biztosító -
hoz faxon eljuttatott nyilatkozattal egyidejűleg a nyilat -
kozatot postai levélben is meg kell küldeni.

3. A biztosítási kötvény megsemmisülése vagy elvesztése
esetén a biztosító a szerződő kérésére az eredeti köt -
vénnyel megegyező új biztosítási kötvényt állít ki, "másod -
lat” megjelöléssel.

4. A biztosítási szerződésből eredő követelések az esedékes -
ségtől számított két év alatt évülnek el.

5. A biztosítási szerződésre és az abból fakadó igények érvé -
nyesítésre a magyar jog szabályait, a 2013. évi V. törvényt,
azaz a Polgári Törvénykönyvet (a továbbiakban: Ptk.), 
a biztosítási tevékenységről és az adózás rendjéről szóló
mindenkor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

6. Amennyiben a biztosítási termékre jellemző különös felté -
telek eltérnek a jelen általános feltételektől, az eltérések
tekintetében a különös feltételek szerint kell eljárni.

XXI.   Az általános feltételek Polgári Törvény -
könyvtől lényegesen eltérő rendelkezései

1. A PTK. 6:449. § (2) bekezdésétől eltérően a díjfizetés elmu -
lasztása következtében megszűnt biztosítási szerződés
reaktiválására nincs lehetőség (általános feltételek VI. 2.).

2. A PTK. 6:39. §-tól eltérően ha a biztosító a szolgáltatási
összeget az ügyfél kérése alapján nem átutalással telje -
síti, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek a szolgálta -
tásra jogosult személyt terhelik (általános feltételek 
XIV. 6.).

3. A PTK. 6:22. § (1) bekezdésétől eltérően a biztosítási szer -
ződésből eredő követelések az esedékességtől számított
két év után évülnek el (általános feltételek XX. 4.).
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A) La kó épü let biz to sí tás

I. Ál ta lá nos rendelkezések

1. Az ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Magyarországi
Fióktelepe díj fi ze tés el le né ben a La kó épü let biz to sí tás
Kü lö nös Fel té te lei alap ján, a biz to sí tá si szer ző dés ben 
le írt biz to sí tá si szol gál ta tást nyújt ja.

2. A je len fel té tel ben nem rész le te zett kér dé sek ben a biz to -
sí tó Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lei és a Ptk. ren -
del ke zé sei irány adó ak.

3. A szol gál ta tás to váb bi bő ví té sé re és szű kí té sé re vo nat ko -
zó ren del ke zé se ket a je len fel té tel zá ra dé kai tar tal maz -
zák. A zá ra dé kok sze rin ti meg ál la po dás csak ak kor ér vé -
nyes, ha ar ról a fe lek meg ál la pod tak és ez a biz to sí tá si
aján la ton és a biztosítási köt vé nyen sze re pel.

II. Biz to sí tot t sze mé lyek

1. A lakóépület biz to sí tás te kin te té ben biz to sí tott:
a) a biz to sí tott épü let, épít mény tu laj do no sa;
b) a tu laj do nos társ(ak) tu laj do ni há nya duk ará nyá ban;
c) a la kás szö vet ke zet vagy tár sas há zi kö zös ség a biz to -

sí tott(ak) tu laj do ni há nya dá nak ará nyá ban.

III. Biz to sí tott va gyon tár gyak, va gyon  cso -
 por tok

1. Je len fe je zet ben fel so rolt va gyon tár gyak kö zül azok biz -
to sí tot tak, me lye ket a biz to sí tá si aján la ton meg je löl tek,
leg fel jebb az egyes va gyon tár gyak és va gyon cso por tok
biz to sí tá si aján la ton meg ha tá ro zott biz to sí tá si össze gé -
nek ere jé ig.

2. Biz to sí tot tak a sa ját hasz ná lat ban lé vő vagy bér be adott
va gyon tár gyak, me lyek a szer ző dő tu laj do nát ké pe zik, 
a tu laj don jog fenn tar tá sa mel lett a szer ző dő fél meg vá -
sá rol ta őket, és/vagy azok az ő ré szé re át a dás ra vagy bir -
to ká ba vagy zá lo gá ba ke rül tek.

3. Sa ját hasz ná lat ban van az a la kó épü let, mely ben a tu laj -
do nos és/vagy an nak kö ze li hoz zá tar to zó ja, il let ve a ha -
szon él ve ző la kik. Épí tés alatt ál ló épü let nek mi nő sül nek
az épí té si en ge dély hez kö tött új épí tés, bő ví tés, át é pí tés
alatt lé vő épü le tek. Fa épí té sű nek mi nő sül nek azon la kó -
épü le tek, me lyek kül ső ha tá ro ló fa lai és fő szer ke ze ti ele -
mei fá ból ké szül nek (pl.: ge ren da ház), nem ide ért ve 
a kor sze rű, tí pus ter vek alap ján ké szü lő könnyű szer ke ze -
tes, kész há za kat. Vá lyog épí té sű nek mi nő sül nek azon 
la kó épü le tek, me lyek fa la za ta rész ben vagy egész ben vá -
lyog ból épült, il let ve vert vagy ta pasz tott fa la zat tal ren -
del ke zik.

4. Idő sza ko san la kott épü let nek/la kás nak mi nő sül nek az
egy év ben ke ve sebb, mint 270 na pig la kott, az az össze -

sen 90 nap nál hosszabb ide ig őri zet len épü le tek, mely -
ben nem lak nak élet vi tel sze rű en, ál lan dó jel leg gel. Ál lan -
dó an la kott épü let nek mi nő sül nek a nem idő sza ko san 
la kott épü le tek.

5.   Bérbe adott, építés alatt álló, fa- vagy vályog építésű,
valamint időszakosan lakott épületek csak abban az
esetben biztosítottak, amennyiben ebben a felek külön
megállapodtak és ezt a biztosítási ajánlaton és a bizto -
sítási kötvényen rögzítették.

6. A je len fel té tel alap ján biz to sít ha tó épü le tek, épít mé nyek
va gyon cso por ton kén ti meg ha tá ro zá sa:

6.1. Lakóépület az állandó lakás céljára szolgáló, az ajánlaton
épületként feltüntetett olyan szerkezetileg önálló épít -
mény, amely a környező külső tértől épületszerkeze tek -
kel részben vagy teljesen elválasztott teret alkot, biztosít -
va ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetve
használat feltételeit. A biztosítási ajánlat megtételekor 
a lakóépületnek a rendeltetésszerű használatra alkal -
mas nak kell lennie, és valóságos (avult) értékének el kell
érnie a lakóépület új értékének 25%-át.
A la kó épü let ré szét ké pe zik a la kó épü let fel a da tá nak 
el lá tá sá hoz szük sé ges ré szei:
a) az épü let hez szi lár dan rög zí tett és hoz zá é pí tett ele -

 mek és be ren de zé sek, így szi lár dan be é pí tett vá lasz   -
fa lak és tér el vá lasz tók, rög zí tett pad ló-, fal-, fö dém-
és sze gély bur ko la tok, ál mennye ze tek, ga lé ri ák, 
re dőny, re lu xa elekt  ro mos moz ga tó be ren de zé se ik -
kel együtt, az épü let hez szi lár dan rög zí tett ké zi vagy
au to ma ti kus moz ga tá sú ár nyé ko ló be ren de zé sek,
kül té ri an ten na be ren de zé sek, vil lám há rí tó, lép csők
és lét rák (kül ső hasz ná la  tú ak is);

b) az épü let be szer ke ze ti leg be é pí tett nyí lás zá rók üve -
ge zés nél kül, zsa lu gá te rek;

c) az épü let vil lany sze re lé se a hoz zá tar to zó mé rő mű -
sze rek kel, ve ze té kek kel és be ren de zé sek kel;

d) az épü let hez szi lár dan rög zí tett klí ma be ren de zés,
vil lany boj ler és át fo lyó üze mű víz me le gí tők;

e) az épü let gáz sze re lé se a hoz zá juk tar to zó mé rő mű -
sze rek, gáz ka zán(ok), gáz boj le rek és gáz kon vek to rok;

f) az épü let szenny víz és csa pa dék víz el ve ze té sét biz -
to sí tó va gyon tár gyak a hoz zá juk tar to zó sze rel vé -
nyek kel, szi vattyúk kal, szű rő be ren de zé sek kel és 
tar to zé kok kal;

g) az épü let fű té sét, hasz ná la ti víz fel hasz ná lá sát biz -
to sí tó be ren de zé sek a hoz zá juk tar to zó mé rő mű sze -
rek kel, sza ni te rek kel, sze rel vé nyek kel, szi vattyúk kal,
szű rő be ren de zé sek kel és azok tar to zé ka i val;

h) fel vo nók, ka pu te le fon, sze mét le do bó be ren de zé sek;
i) vé del mi be ren de zé sek, pl.: rács, ri asz tó, tűz jel ző, 

fal ba épí tett ér ték tá ro ló;
j) épületrészek és az épületek nem beépített, illetve

nem rögzített tartozékai;
k) a biztosított telken található egyéb, melléképületnek

nem minősülő építmények (pl. kerti grill, kemence,

Lakóépület biztosítás Különös Feltételei

BIGS1002V12
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kerti rögzített gyermekjátékok stb.).
6.2. Mel lék épü let nek ne vez zük a biz to sí tott tel ken ta lál ha tó,

szer ke ze ti leg ön ál ló, la kó tér ből köz vet le nül nem meg kö -
ze lít he tő, kü lön be já rat tal ren del ke ző, nem la kás cél já ra
szol gá ló épü le te ket, épü let ré sze ket. Családi ház esetén
melléképületnek minősül a biztosított telken található
különálló garázs, tároló helyiség, nyári konyha, hobbi
célra használt műhely, többlakásos lakóépületben talál -
ható lakás esetén a lakóépület telkén vagy eltérő kocká -
zat viselési helyen található, a biztosítottak tulajdoná -
ban lévő garázs vagy tároló helyiség. Melléképületek
csak külön megállapodás (2528 sz. záradék) alapján
biztosíthatók.

7. Je len fel té tel alap ján nem biz to sít ha tók:
a) az üveg vagy mű anyag-ü ve ge zé sű va gyon tár gyak

(pl.: épü let üve ge zé se, ak vá ri u m, üveg ház, fó lia sá tor,
stb.);

b) azon la kó épü le tek, me lyek vál lal ko zás vagy ke re ső -
te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból hasz nált hasz nos te -
rü le té nek az épü let összes hasz nos alap te rü le té hez
vi szo nyí tott ará nya ma ga sabb, mint 40%;

c) nem ké pe zik a la kó épü let va gyon cso port ré szét 
a biz to sí tott tel ken sza bad ban ta lál ha tó, épü let nek
nem mi nő sü lő szer ke ze tek (pl.: kül ső vi lá gí tás, ke rí -
tés, me den ce, nö vé nyek), azon ban kü lön meg ál la -
po dás (2021 sz. zá ra dék) alap ján biz to sít ha tók.

IV. Biz to sí tott ve szé lyek és kár ese mé nyek

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az aláb bi ak ban fel so rolt biz -
to sí tott ve szé lyek kö zül ki zá ró lag csak azok ra ter jed ki,
me lye ket a biz to sí tá si aján la ton és a biz to sí tá si köt vé -
nyen meg je löl tek. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se szű kít he tő
vagy bő vít he tő a je len fel té tel hez kap cso ló dó zá ra dé kok -
ban le ír tak sze rint, amennyi ben ab ban a fe lek kü lön
meg ál la pod tak.

Tűz biz to sí tás
1. A tűz biz to sí tás ke re tén be lül biz to sí tott ve szé lyek:

a) tűz: az ön ál ló láng gal, hő-, fény-, és füst ha tás sal
együtt tör té nő égés (oxi dá ci ós fo lya mat), amely
nem ren del te tés sze rű tűz tér ben ke let ke zik, vagy ott
ke let ke zett, de azt el hagy ta és ön e re jé ből ké pes volt
to va ter jed ni;

b) vil lám csa pás: a biz to sí tott épü let be, vagy a sza bad -
ban lé vő biz to sí tott va gyon tár gyak ba köz vet le nül
be csa pó vil lám erő- és hő ha tá sa, il let ve az épü le tet
ért vil lám csa pás köz vet len ha tá sa az épü le ten be lül
ta lál ha tó biz to sí tott va gyon tár gyak ra;

c) rob ba nás: a gá zok, po rok és gő zök ter jesz ke dé si 
tö rek vé sén ala pu ló, hir te len le zaj ló, rend kí vül gyors
ener giafel sza ba du lás sal já ró fi zi kai erő ha tás. Va la -
mely tar tály (ka zán, cső ve ze ték stb.) fel rob ba ná sa
csak ak kor mi nő sül rob ba nás nak, ha an nak tá ro ló -
edény fa la olyan mér ték ben fel sza kad, hogy a tar tá -
lyon be lü li és kí vü li nyo más kü lönb ség ki e gyen lí tő dé -

se hir te len kö vet ke zik be. Egy a tar tály bel se jé ben
ké mi ai fo lya ma tok kap csán lét re jö vő rob ba nás 
ak kor is rob ba nás nak mi nő sül, ha a tá ro ló edény fa la
nem sza kad fel;

d) lé gi jár mű üt kö zé se és le zu ha ná sa: a sze mély zet 
ál tal irá nyí tott lé gi jár mű egé szé nek ré sze i nek vagy
ra ko má nyá nak üt kö zé se vagy le zu ha ná sa.

2. Az Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek ál ta lá nos 
ki zá rá sa in túl me nő en a tűz biz to sí tás alap ján nem biz to -
sí  tot tak:
a) a rendeltetésszerű tűz, füst vagy hő hatásának kitett

bizto sí tott vagyontárgyakban keletkezett tűzkár
vagy olyan bizto sí tott vagyontárgyakban keletkezett
kár, melyek rendel tetés szerű tűztérbe estek vagy
abba dobták azokat;

b) az ön gyul la dás kö vet kez té ben ke let ke ző tűz, vagy ha
a kárt olyan tűz okoz za, amely ön ma gá tól a ke let ke -
zés he lyé től nem ké pes to vább ter jed ni;

c) a hő ha tá sá ra láng gal égés hi á nyá ban vég be me nő
szín vagy alak vál to zás;

d) az elekt ro mos gé pek, ké szü lé kek vagy be ren de zé sek
azon ká rai, ame lyek az elekt ro mos áram ener gi á já -
nak ha tá sá ra (pl.: áram erős ség nö ve ke dé se, túl -
áram, túl fe szült ség, szi ge te lé si hi ba, rö vid zár lat,
föld zár lat, érint ke zé si hi ba, mé rő-, sza bá lyo zó- és
biz ton sá gi be ren de zé sek meg hi bá so dá sa, túl ter he -
lés, stb.) ke let kez nek, füg get le nül at tól, hogy a kár -
ese mény so rán fény, hő vagy rob ba nás sze rű je len sé -
gek lép tek fel;

e) elekt ro mos be ren de zé sek ben ke let ke ző ká rok, me -
lyek vil lám csa pás vagy lég kö ri ki sü lés kö vet kez té ben
elő ál ló túl fe szült ség vagy in duk ció mi att jön nek 
lét re;

f) rendeltetésszerűen tűz vagy hő hatásának kitett
tartályok vagy készülékek (pl. kazán, kályha,
cserépkályha, konvektor, kandalló, stb.)
robbanáskára, mely a készülék műszaki hibájára
vagy karbantartás hiányára vagy nem előírásszerű
tüzelőanyag használatára vezethető vissza;

g) me cha ni kus ha tá sok mi att ke let ke ző ká rok és a bel -
ső égé sű mo to rok ban ke let ke ző olyan ká rok, me lyek
az égés tér ben fel lé pő rob ba ná sok ha tá sá ra jöt tek
lét re;

h) a tűz- és rob ba nás károk, ha a biz to sí tott hely sé gek -
ben "A" vagy "B" tűz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó
tűz- vagy rob ba nás ve szé lyes anya got ház tar tá si cé lú
al kal ma zást meg ha la dó mennyi ség ben tá rol nak;

i) tűz és robbanás nélkül keletkezett korom és füst
okozta károk;

j) lő fegy ver ből szár ma zó lö ve dék okoz ta ká rok;
k) vá ku um, nyo más hi ány okoz ta ká rok;
l) re pü lő gép hang rob ba ná sa kö vet kez té ben ke let ke ző

ká rok.
A biztosító kockázatviselése kiterjed az a)- k) pontokban
megha  tá rozott károk következményeként keletkezett
tűz- és robbanás által a biztosított vagyontárgyakban
okozott károkra.
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A biztosító kockázatviselése kiterjed az a., b., c., d., f., g.,
h., i., j., k. pontok szerinti károkra is, ha azok valamely
biztosított káresemény elkerülhetetlen következmé nye -
ként keletkeztek.
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a rob ba nó anya gok ál tal oko -
zott rob ba nás ká rok ra csak ab ban az eset ben ter jed ki, 
ha a rob ba nó anya gok a szer ző dő (biz to sí tott) tud tán 
kí vül, ál ta la nem meg en ge dett és el len ő riz he tet len mó -
don ke rül tek a koc ká zat vi se lé si hely re. Rob ba nó anyag -
füg get le nül at tól, hogy a gya kor lat ban lö vé szet vagy rob -
ban tás cél já ra hasz nál ják-e vagy sem - min den rob ba nó -
ké pes szi lárd vagy fo lyé kony anyag vagy ezek ke ve ré kei,
ha a rob ba nás fo lya ma ta és vi szony la gos ha tá sa meg fe -
lel a rob ban tás- és lö vé sze ti tech ni ká ban al kal ma zott rob -
ba nó anya gok rob ba ná sá nak. A szom szé dos, nem a biz to -
sí tott üze mel te té sé ben lé vő épü let ben vagy te rü le ten 
be kö vet ke ző rob ba nó anyag rob ba ná sa ál tal a biz to sí tott
va gyon tár gyak ban oko zott ká rok csak ak kor biz to sí tot tak,
ha a biz to sí tott nak a rob ba nó anya gok je len lé té ről és fel -
hasz ná lá sá ról nem volt és nem is le he tett tu do má sa.

Ve ze té kes víz kár biz to sí tás
1. A ve ze té kes víz kár biz to sí tás ke re tén be lül biz to sí tott 

a víz ve ze ték csö vek ből, azok sze rel vé nye i ből vagy az
azok hoz kap cso ló dó be ren de zé sek ből ki á ram ló víz 
köz vet len ha tá sa és ezek el ke rül he tet len kö vet kez mé nye
mi att a kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontár -
gyak ban ke let ke zett kár. Kizárólag a lakóépületek esetén
biztosítottak:
a) azok a fagykárok, melyek vízvezetékcsövekben, sze -

rel vé nye ik ben és az azokhoz kapcsolódó berendezé -
sekben keletkeznek;

b) a vízvezetékek törés és repedés kárai.
2. Az Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té telek ál ta lá nos ki zá -

rá sa in túl me nő en a ve ze té kes víz kár biz to sí tás ke re tén
be lül nem biz to sí tot tak:
a) a koc ká zat vi se lés kez de te előtt ke let ke zett ká rok,

még ak kor sem, ha azok a koc ká zat vi se lés kez de te
után de rül tek ki;

b) a víz ve ze ték tö rés- vagy re pe dés ká rai, ame lyek 
a ve ze ték kor ró zi ó ja, ko pá sa, il let ve el hasz ná ló dá sa
mi att kö vet kez tek be;

c) a víz ve ze ték tö rés- vagy re pe dés ká rai, me lyek 
az épü let ha tá ro ló fa la in kí vül kö vet kez tek be;

d) a vízvezetékhez kapcsolódó szerelvények, illetve
berende zések (pl. csap, fagycsap, fűtőtest, kazán,
bojler, kád, zuhany tálca, mosdótál, WC víztartály
stb.) törés- vagy repe déskárai;

e) csa pa dék víz el ve ze té sé re szol gá ló lé te sít mé nyek ben
ke let ke zett ká rok;

f) pad ló- és fal fű tés hő le a dá si rend sze ré ben ke let ke -
zett vagy az ál tal oko zott ká rok;

g) víz zel üze me lő szo lár be ren de zé sek ben, hő szi vattyúk   -
ban ke let ke zett vagy az azok ál tal oko zott ká rok;

h) lég kon di ci o ná ló be ren de zé sek ben és azok víz ve ze té -
ké ben ke let ke zett vagy az azok ál tal oko zott ká rok;

i) sprinkler be ren de zé sek ben ke let ke zett vagy az azok

ál tal oko zott ká rok;
j) víz úszó me den cé ből tör té nő ki á ram lá sa mi att ke let -

ke zett ká rok;
k) a ta laj szint alatt ta lál ha tó va gyon tár gyak ban ke let -

ke zett ká rok, me lye ket nem tá rol tak leg a lább 
12 cm-rel a pad ló szint fe lett;

l) bár mi lyen tí pu sú el tö mő dés el há rí tá sá ra tett in téz -
ke dés sel oko za ti össze füg gés ben ke let ke zett ká rok;

m) a kár ese mény köz ve tett ká rai, mint pl.: víz hi ány 
mi att ke let  ke ző ká rok, víz-, gőz-, fo lya dék vesz te ség
vagy jö ve de lemki e sés;

n) ta laj víz, ár víz, el ön tés, víz ál ta li el á rasz tás ból vagy
fel hő sza ka dás ból szár ma zó csa pa dék víz, il let ve ezek
kö vet kez mé nye ként fel tor ló dott víz ha tá sá ra ke let -
ke zett ká rok;

o) fa kor ha dá sa, pe né sze se dés, gom bá so dás mi att 
ke let ke zett ká rok.

Vi har biz to sí tás
1. Vi har biz to sí tás ke re té ben biz to sí tott ve szé lyek:

a) vi har: az idő já rás tól füg gő lég moz gás ha tá sá ra 
a koc ká zat  vi se lés hely szí nén leg a lább 60 km/h-t el é -
rő vagy azt meg ha la dó se bes sé gű szél nyo mó- vagy
szí vó ha tá sa. A szél se bes ség meg ha tá ro zá sá ban az
Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ál tal szol gál ta tott
ada tok irány adó ak;

b) jég ve rés: a jég sze mek for má já ban le hul ló csa pa dék;
c) hó nyo más: a ter mé sze tes mó don nagy mennyi ség -

ben fel gyü lem lő hó vagy jég tö meg sta ti kus nyo má -
sa ál tal ki fej tett erő ha tás;

d) szik la om lás és kő om lás: a kő zet da ra bok sza bad ban
tör té nő ter mé sze tes le vá lá sa vagy le zu ha ná sa;

e) föld csu szam lás: a föld fel szín alat ti ta laj ré te gek és
kő tö me gek vá rat lan, lej tő irá nyú el csú szá sa.

2. A vi har biz to sí tás ke re té ben biz to sí tott ve szé lyek köz vet -
len ha tá sá nak mi nő sül nek az épü let ré szek, fák, osz lo pok
és egyéb ha son ló tár gyak biz to sí tott va gyon tár gyak nak
va ló üt kö zé se ál tal oko zott ká rok is. 
Biz to sí tot tak az is me ret len, épí té si-, il let ve üze mel te té si
en ge dé lyek ben nem sze rep lő, a biz to sí tott vagy a ha tó -
sá gok ál tal fel nem tárt üre gek be om lá sa so rán, a ter mé -
sze tes egyen sú lyi ál la pot kül ső erő ha tás kö vet kez té ben
tör té nő meg szű né se mi att hir te len be kö vet ke ző ta laj el -
moz du lás vagy om lás mi att be kö vet ke zett ká rok.

3. A vi har biz to sí tás ke re té ben nem biz to sí tot tak:
a) a 60 km/h-nál (16,68 m/s-nál) alacsonyabb sebes -

ségű szél;
b) tűz, vil lám csa pás, rob ba nás és re pü lő gép le zu ha ná -

sa ál tal oko zott ká rok;
c) árvíz, felhőszakadás, elöntés, lavina vagy lavina által

okozott nyomáshullám, hó vagy jégtömeg lezúdu -
lása miatt ke let ke zett károk. A lavina a hegyoldalról
lezúduló hó- vagy jégtömeg;

d) lé gi jár mű vek és űr ha jók ál tal oko zott szí vó il let ve
nyo mó ha tás sal oko za ti össze füg gés ben ke let ke zett
ká rok;
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e) víz és fel tor ló dott víz tö meg ha tá sa nyo mán ke let ke -
zett ká rok;

f) a tu da tos em be ri te vé keny ség (pl.: ás vá nyi anya gok
fel tá rá sa, alag út épí tés, épí té si mun ká la tok, vagy bá -
nyá sza ti te vé keny ség, stb.) mi att be kö vet ke zett föld
és kő tö me gek moz gá sa ál tal oko zott ká rok. Ilyen
nem biz to sí tott kár pél dá ul, ha a föld csu szam lás 
ve szé lyé nek is me re té ben épít kez tek, füg get le nül 
at tól, hogy az épí tés re en ge déllyel ren del kez tek-e
vagy sem;

g) ta laj süllye dés ál tal oko zott ká rok. Ilye nek pél dá ul 
az épü le tek, épít mé nyek alat ti fel töl té sek üle pe dé se,
vagy az ala pok alat ti ta laj süllye dés mi att ke let ke zett
ká rok, me lyek azért kö vet kez tek be, mert a vé del mül
szol gá ló tám fal ter ve zé si vagy ki vi te le zé si hi ba mi att
nem meg fe le lő vagy a tám fal kar ban tar tá sá ban 
mu lasz  tás tör tént, il let ve nem lé te sí tet tek tám fa lat, 
pe dig a te rep sta ti kai vi szo nyai szük sé ges sé tet ték
vol na;

h) a tar tó san fenn ál ló idő já rás vagy kör nye ze ti ha tá sok
ál tal oko zott ká rok;

i) a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká rok,
ame lyek nin cse nek ha tás sal a va gyon tárgy hasz nál -
ha tó sá gá ra, mű kö dő ké pes sé gé re vagy hasz ná la ti
ide jé re;

j) azon ká rok, ame lyek azon ok ból ki fo lyó lag ke let kez -
tek, hogy a biz to sí tott épít mé nyek, épü let ré szek 
új já é pí tés, hoz zá é pí tés vagy át é pí tés kö vet kez té ben,
az épü let töb bi ré szé hez nem, il let ve nem meg fe le lő -
en vol tak rög zít ve, vagy az épü let ré szek épít ménnyel
va ló ren des össze köt te té sét meg szün tet ték.

V. A biz to sí tott kár meg e lő zé si és kár eny hí té si 
kö te le zett sé ge

1. A szer ző dő és a biz to sí tott kö te les a biz to sí tott épü let,
min de nek e lőtt a te tő szer ke zet, a kül ső fa la za tok, az
elekt ro mos-, víz- és gáz ve ze té kek, il let ve a hoz zá juk csat -
la ko zó - ide ért ve a biz to sí tás ba be nem vont - be ren de -
zé sek kar ban tar tá sá ról és üzem ben tar tá sá ról fo lya ma -
to san gon dos kod ni.

2. Ha szak ér tői vé le mény, jog sza bály ban fog lalt épí tő ipa ri
vagy ha tó sá gi elő í rá sok alap ján a fagy ká rok meg e lő zé se
ér de ké ben a víz ve ze té kek vagy egyéb víz ve ze tő be ren de -
zé sek hely re ál lí tá sa vagy pót lá sa, il let ve egyéb in téz ke -
dés szük sé ges, úgy azt a szer ző dő nek, biz to sí tott nak 
ha la dék ta la nul, de leg ké sőbb a biz to sí tó ál tal meg ha tá -
ro zott idő pon tig meg kell ten nie.

3. A szer ző dő és a biz to sí tott kö te les gon dos kod ni:
a) a 72 órá nál hosszabb ide ig la kat lan vagy hasz ná la -

ton kí vü li vagy fel ü gye let nél kü li épít mé nyek víz ve ze -
té ke i nek és egyéb víz ve ze tő be ren de zé se i nek, 
ké szü lé ke i nek el zá rá sá ról;

b) fű té si idény ben va la mennyi víz ve ze ték és kap cso ló -
dó be ren de zés víz te le ní té sé ről, amennyi ben a fű tés
nem fo lya ma to san vagy nem a szo ká sos tel je sít -

ménnyel üze mel;
c) a fagy ká rok meg e lő zé se ér de ké ben a szük sé ges 

in téz ke dé sek ről;
d) bár mi lyen rö vid ide jű el tá vo zás ese tén a biz to sí tott

he lyi sé gek be zá rá sá ról;
e) min den ren del ke zés re ál ló biz ton sá gi és va gyon vé -

del mi be ren de zés üzem be he lye zé sé ről és a be ren -
de zé sek hasz ná la ta kor az azok kal kap cso la tos elő -
 í rá sok be tar tá sá ról és be tar ta tá sá ról.

4. A szer ző dő és a biz to sí tott kö te les be tar ta ni a ha tó sá gi,
épí té sze ti és biz ton ság tech ni kai elő í rá so kat.

5. Ha a biz to sí tott va gyon tárgy a meg ál la po dás sze rint ál -
lan dó an la kott épü let ben (az er re vo nat ko zó meg ál la po -
dás sze rin ti meg ha tá ro zás ban) ta lál ha tó, ak kor a la kott -
ság meg sza kí tá sa leg fel jebb össze sen évi 90 nap le het, 
e fö lött a fo ko zott ve szély hely zet mi att a szer ző dő nek és
a biz to sí tott nak be je len té si kö te le zett sé ge ke let ke zik.

VI.   Biz to sí tá si összeg, alul biz to sí tás és 
ön ré sze se dés

1. A je len fel té te lek alap ján az épü le tek, épít mé nyek biz to -
sí tá si össze gét új ér té ken kell meg ál la pí ta ni.

2. A biz to sí tó el te kint az alul biz to sí tott ság al kal ma zá sá tól:
a) amennyi ben a szer ző dő (biz to sí tott) a biz to sí tá si

össze ge ket he lye sen - a biz to sí tott va gyon tár gyak új
ér té ke sze rin ti hely re ál lí tá si költ sé ge i nek meg fe le lő -
en - ál la pí tot ta meg, to váb bá, ha a biz to sí tott va -
gyon tár gyak ra vo nat ko zó an az épí tő ipa ri ár in dex
sze rin ti, a biz to sí tó ál tal fel a ján lott ér ték kö ve tést
min den biz to sí tá si év for du ló nál al kal maz ta, vagy;

b) ha a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek idő pont -
já ban a biz to sí tott va gyon tár gyak alul biz to sí tott sá ga
nem ha lad ja meg a 10%-ot.

Fen ti fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a biz to sí tó ér vé -
nye sí ti az alul biz to sí tott ság Általános Vagyonbiztosítási
Feltételek XII. 4. pontjában meg ha tá ro zott kö vet kez mé -
nye it.

3.   Jelen feltétel alkalmazásában a biztosítási szolgáltatás -
hoz kapcsolódó önrészesedés mértéke nulla, amennyi -
ben a biztosítási ajánlaton és biztosítási kötvényen ezzel
ellentétes kikötés nem szerepel.

VII. Kár té rí tés összege és ki fi ze té se

1.   Épületek vagy építmények biztosítási összegének a
vagyontárgy új értéke szerint történt meghatározásakor
a biztosító a vagyontárgy
a) megsemmisülése esetén a vagyontárgy közvetlenül

a káresemény bekövetkezése előtti új értékét téríti
meg. Megsemmisültek a vagyontárgyak, ha a sérült
részek pótlásával és javításával nem helyreállít ha tók;

b) megrongálódása esetén a káresemény bekövet kezé -
sekor a helyreállításhoz szükséges káridőpontban
történő javítási munkálatok költségeit vagy új álla -
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potban történő beszerzési árát, de legfeljebb a va -
gyon tárgy közvetlenül a káresemény bekövetkezése
előtti új értékét téríti meg.

2.   Épületek vagy építmények biztosítási összegének a va -
gyontárgy új értéke szerint történt meghatározásakor 
a biztosító a vagyontárgy legfeljebb valóságos (avult)
értékét téríti meg, amennyiben a károsodott vagyon -
tárgy valóságos (avult) értéke közvetlenül a káresemény
bekövetkezése előtt kisebb volt, mint a vagyontárgy új
értékének a 25%-a, azaz a károsodott vagyontárgy
avultságának mértéke meghaladja az új érték 75%-át.
Az avultság mértéke a vagyontárgy elhasználtságának
fokát mutatja meg. A valóságos (avult) értéken történő
kártérítés úgy viszonyul az új értéken történő kártérítés -
hez, mint a vagyontárgy valóságos (avult) értéke az új
értékhez.

3.   Épületek vagy építmények biztosítási összegének a va -
gyon tárgy új értéke szerint történt meghatározásakor 
a biztosító a vagyontárgy legfeljebb forgalmi értékét
téríti meg, amennyiben a károsodott vagyontárgyban
közvetlenül a káresemény bekövetkezése előtt maradan -
dó értékvesztés következett be. Az épületek értékvesz -
tése különösen akkor következik be, amennyiben azokat
lebontásra ítélik, illetve ha az általános, vagy az üzemi
céloknak megfelelően nem alkalmasak az eredeti funk -
ció szerinti további használatra. A forgalmi értéken törté -
nő kártérítés úgy viszonyul az új értéken történő kártérí -
tés hez, mint a forgalmi érték az új értékhez.

4.   Jelen fejezet megállapításainak változatlan érvényben
maradása mellett a biztosító

a) a tapéta, festés, fal- és padlóburkolatok károsodása
esetén azok valóságos (avult) értékét téríti meg.
Tapétázást és festést ért sérülés esetén a biztosító
egy falsík sérülése esetén a sérült falsík, egynél több
falsík sérülése esetén az egész helyiség helyreállítási
költségének valóságos (avult) értékét téríti. Fal- és
padlóburkolatok sérülése esetén a biztosító a tény -
legesen sérült felület helyreállításának valóságos
(avult) értékét téríti, kivéve, ha a sérült felület ará -
nya a teljes burkolattal borított felület 50%-ánál
nagyobb, ekkor a térítés a teljes burkolat helyreállí -
tására kiterjed;

b) egy vagy kettő önálló lakást magába foglaló lakó -
épület, amelyben szerkezetileg egybeépítve a két
lakás egymás mellé vagy fölé épült (pl. ikerház,
többgenerációs lakóépület), valamint a kizárólag
egymás mellé, sorba rendezve épült kettőnél több
lakást magába foglaló lakóépület (sorház) esetén 
a közös tulajdonban keletkező kárt a saját tulajdonú
lakás- hoz tartozó közös tulajdoni hányad arányá -
ban téríti meg, ha a kár más biztosítás alapján nem
térül meg. A biztosító ezt a rendelkezést nem alkal -
mazza, amennyiben az előbbiekben felsorolt lakó -
épü letek közös tulajdonú épületrészei a biztosított
kizárólagos használatában állnak;

c) a b) pontban fel nem sorolt kettőnél több lakásos
lakóépület (pl. társasháztulajdon, lakásszövetkezeti
tulajdon, stb.) esetén a közös tulajdonban keletkező
kárt csak külön megállapodás alapján téríti meg 
a biztosító (2484 sz. záradék).
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B) Ki e gé szí tő fe le lős ség biz to sí tás

I. A biz to sí tá si ese mény

1. Biztosítási eseménynek tekintjük azt a káreseményt,
amely nek következtében a biztosított személyek a koc ká -
zatviselés helyén található telek, épületek, építmények -
ide értve a telken található úszómedencét, kerti beren de -
zéseket, gyermekjátszóteret is - birtoklása és haszná lata
körében azok üzemeltetésével, felügyeletével, fenn tartá -
sával, megvilágításával egy harmadik személynek kárt
okoznak és a magyar polgári jog szabályai szerint a biz -
tosítottnak a jelen B/I/2. pont szerint vagyoni kár miatt
kártérítési kötelezettsége származik, vagy szár maz hat.

2. Jelen feltétel alapján a biztosító megtéríti a biztosítási
eseménynek minősülő, szerződésen kívül okozott
személy  sérüléses vagy tárgyrongálási (dologi) károko zás -
ra visszavezethető vagyoni károkat, a harmadik személy
által követelt kártérítés megállapításával és elhárításával
kapcsolatban a biztosító által előzetesen jóváhagyott
vagy az útmutatásai alapján felmerült eljárási költsé ge -
ket - abban az esetben is, ha az igény jogtalannak bizo -
nyul -, továbbá a biztosító utasítására folytatott eljárások
során felmerült jogi védelem költsé geit. A biztosító a biz -
to sított kérésére a költségeket megelőlegezheti.

3. Koc ká zat vi se lés he lyén ta lál ha tó va gyon tár gyak alatt ért -
jük a biz to sí tot tak tu laj do ná ban lé vő la kó épü le ten be lü li,
il let ve azon kí vü li va gyon tár gya kat is, füg get le nül azok
biz to sí tott sá gá tól (pl.: az épü let, az épít mé nyek, ker ti 
be ren de zé sek, fel vo nók, ját szó tér, fű tés- és klí ma be ren -
de zé sek, úszó me den cék).

4. Több ugyan a zon ok ból be kö vet ke ző kár ese mény, il let ve
azon ha son ló okok mi att be kö vet ke ző kár ese mény, 
me lyek kö zött jo gi, gaz da sá gi vagy mű sza ki össze füg gés
áll fenn, egy biz to sí tá si ese mény nek mi nő sül nek füg get -
le nül a ká rok be kö vet ke zé sé nek, il let ve az igé nyek ér vé -
nye  sí té sé nek idő be ni el osz lá sá tól és az igényt ér vé nye sí tő
ká ro sul tak szá má tól (so ro zat kár).

5. Sze mé lyi sé rü lé ses kár nak mi nő sül az em ber ha lá la vagy
bár mi lyen tes ti sé rü lé se. Do lo gi kár nak mi nő sül a va gyon -
 tár gyak meg ron gá ló dá sa és meg sem mi sü lé se, ide nem
ért ve azok el vesz té se vagy el tű né se kö vet kez té ben ke let -
ke zett ká ro kat.

II. Biz to sí tott sze mé lyek

1. Je len fel té te lek sze rint biz to sí tot tak:
a) az aján lat sze rint biz to sí tott épü let, vagy épít mény

tu laj do no sai tu laj do ni há nya duk ará nyá ban;
b) az aján lat sze rint biz to sí tott épü let, épít mény üze -

mel te tő je és fenn tar tó ja;
c) a gond no kok és azon sze mé lyek, akik a biz to sí tott

meg bí zá sá ból he lyet te cse le ked nek, fel té ve, hogy
ezen te vé keny sé gü ket nem a biz to sí tot tal fenn ál ló
vissz ter hes szer ző dés ke re té ben foly tat ják;

d) azok a sze mé lyek, akik ha szon él ve zet, csőd- vagy

vég re haj tá si el já rás kö vet kez té ben a tu laj do nos(ok)
he lyé be lép nek.

III. Ki zá rá sok

1. Kiegészítő felelősségbiztosítás esetén az Általános Va -
gyonbiztosítási Feltételek IX. 1. a)-h) pontjaiban megha -
tá rozott általános kizárásokon túlmenően a biztosítási
védelem nem terjed ki az alábbiakra:
a) ga ran cia vál la lás ból ere dő kár igé nyek re;
b) ter mé kek kel és szol gál ta tá sok kal kap cso la tos fe le lős -

sé gi kár igé nyek re;
c) jog sza bály ban meg ha tá ro zott fe le lős sé gnél szi go -

rúbb, il let ve szer ző dés ben vagy egy ol da lú nyi lat ko -
zat ban vál lalt kö te le zett sé gen ala pu ló kár igé nyek re;

d) a biztosítottak maguknak, egymásnak, közeli hozzá -
tartozóinak (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) vagy
üzlettársaiknak okozott károkkal kapcsolatos
kárigényekre;

e) gazdasági társaság vagy vállalkozás kárigényére,
amely ben a szer ző dő vagy hoz zá tar to zói ré sze se dés -
sel ren del kez nek, olyan mér ték ben, ahogy a szer ző dő
vagy a biz to sí tot tak a szer ve zet ben, tár sa ság ban 
ré sze sed nek;

f) ke re ső fog lal ko zás, te vé keny ség vég zé se so rán, il let -
ve az zal össze füg gés ben oko zott ká rok kal kap cso la -
tos kár igé nyek re;

g) ví zi és lé gi jár mű, szá raz föl di mo to ros jár mű és gé pi
meg haj tá sú sport esz kö zök üzem ben tar tó ja ként és
hasz ná ló ja ként oko zott ká rok kal kap cso la tos kár igé -
nyek re;

h) a kö te le ző gép jár mű-fe le lős ség biz to sí tás ha tá lya
alatt ál ló jár mű hasz ná la tá val oko zott ká rok kal kap -
 cso la tos kár igé nyek re;

i) a kör nye zet szennye zé sé vel kap cso la to san oko zott
kár igé nyek re;

j) ál la ti erő mun ka vég zés re va ló hasz ná la ta köz ben
vagy az zal össze füg gés ben oko zott kár igé nyek re;

k) olyan va gyon tár gyak ban ke let ke zett kár mi att fel me -
rült igé nyek re, me lyet a szer ző dő, a biz to sí tott vagy
ál ta luk meg bí zott sze mély köl csön kért, bé relt, lí zin -
gelt vagy meg őr zés re át vett;

l) a biz to sí tott ál tal hasz nált, szál lí tott, meg mun kált,
vagy egyéb te vé keny ség tár gyát ké pe ző va gyon tár -
gyak ban ke let ke zett ká rok kal kap cso la tos kár igé -
nyek re;

m) in gat la nok azon ré sze i ben ke let ke zett ká rok kal kap -
cso la tos kár igé nyek re, ame lyek meg mun ká lás, hasz -
ná lat vagy egyéb más te vé keny ség köz vet len ha tá sá -
nak van nak ki té ve;

n) hő mér sék let, gáz, gőz, fo lya dék, ned ves ség vagy 
nem atmosz fé ri kus anyag (pl.: füst, por, ko rom, stb.)
fo lya ma tos ki bo csá tá sa vagy ha tá sa ál tal vagy ez zel
össze  füg gés ben oko zott ká rok kal kap cso la tos igé -
nyek re;

o) ál ló- vagy fo lyó víz ki öm lé se ál tal oko zott ká rok kal
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kap cso la tos kár igé nyek re;
p) elekt ro mág ne ses me zők ha tá sá val köz vet len oko za ti

össze füg gés ben ke let ke zett ká rok kal kap cso la tos igé -
nyek re;

q) azon sze mé lyi sé rü lé ses kár igé nyek re, ame lyek a tár -
sa da lom biz to sí tá si tör vény sze rin ti mun ka he lyi bal e -
set so rán a biz to sí tott sze mé lyek kel meg e gye ző jog -
ál lá sú, meg bí zott sze mé lyek kel kap cso lat ban 
ke let  kez nek;

r) a biztosított vagy a biztosított felelőssége alá tar to zó
személy szándékos károkozása vagy bűncselek mé -
nye kapcsán keletkezett kárigényekre;

s) a sérelemdíj igényekre, amelynek megfizetésére a
biztosított vagy a biztosított felelőssége alá tartozó
személy jogszabály értelmében köteles.

IV. A biz to sí tás te rü le ti és idő be li ha tá lya

1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se - amennyi ben a szer ző dés 
el len ke ző ki kö tést nem tar tal maz - ki zá ró lag a koc ká zat  vi -
se lés he lyén oko zott és a Ma gyar or szág te rü le tén be lül
be kö vet ke zett kár ese mé nyek re ter jed ki.

2. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si szer ző dés ha tá -
lya alatt oko zott, be kö vet ke zett és be je len tett ká rok ra 
ter jed ki.

3. So ro zat kár be kö vet ke zé sé nek idő pont ja az, ami kor 
az el ső kár ese mény be kö vet ke zett.

4. Sze mé lyi sé rü lé ses kár be kö vet ke zé se ese tén két sé ges
eset ben a biz to sí tá si ese ményt ak kor te kint jük be kö vet ke -
zett nek, ha or vos a tes ti sé rü lés té nyét meg ál la pí tot ta.

5. Az a kár ese mény, amely ugyan a biz to sí tá si vé de lem 
ha tály ba lé pé se után kö vet ke zett be, de a kár ese ményt 
ki vál tó ok még a biz to sí tá si szer ző dés meg kö té sé nek idő -
pont ja előtt me rült fel, csak ab ban az eset ben biz to sí tott,
ha a biz to sí tá si szer ző dés meg kö té sé nek idő pont já ig 
sem a szer ző dő fél nek, sem a biz to sí tó nak nem volt tu do -
 má sa a kár ese ményt kivál tó ok ról.

V. A biz to sí tó szol gál ta tá sa

1. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a kártérítés
felső határa a biztosítási kötvényen meghatározott bizto -
sítási összeg. A biztosító a biztosított jogi képviseleti költ -
ségeit és a kamatokat is csak a biztosítási összeg erejéig
téríti meg.

2. Az egy biz to sí tá si éven be lül be kö vet ke zett több biz to sí tá -
si ese mény re a biz to sí tó leg fel jebb a min den kor ér vé nyes,
biz to sí tá si ese mé nyen ként meg ha tá ro zott biz to sí tá si
összeg há rom szo ro sá ig nyújt fe de ze tet.

3. Több la ká sos la kó épü let ese tén,
a) ha a la kó kö zös ség tag jai vagy a tár sas ház tu laj do -

nos tár sa i nak kö zös sé ge a biz to sí tott el len ér vé nye sí -
te nek kár igényt, a biz to sí tó csak azo kat a biz to sí tá si
ese mény nek mi nő sü lő ká ro kat té rí ti meg, ame lye ket
tűz, rob ba nás, ve ze té kek ből vagy azok sze rel vé nye i -
ből ki öm lő víz vagy gőz okoz;

b) ha az egyes tu laj do no sok vagy har ma dik sze mély 
a la kó épü let la kó kö zös sé ge (pl. tár sas ház, la kás szö -
vet ke zet) el len ér vé nye sí te nek kár igényt, a biz to sí tó 
a biz to sí tá si ese mény nek mi nő sü lő ká ro kat a biz to sí -
tott la kás tu laj don hoz tar to zó kö zös tu laj do ni há nyad
ará nyá ban té rí ti meg;

amennyi ben a kár más biz to sí tás ál tal nem té rül meg.
4. A biz to sí tó a kár té rí tést a ká ro sult nak fi ze ti ki. A biz to sí -

tott nak csak ab ban az eset ben fi zet a biz to sí tó, ha 
az a ká ro sult nak már ki fi zet te a kár össze gét. Ez eset ben
a biz to sí tott nak be kell mu tat nia a ká ro sult ál tal adott 
át vé te li el is mer vényt.

5. Ha a biztosított a vele szemben támasztott kártérítési
igények miatti felelősségét vagy összegszerű helytállási
kötelezettsége mértékét nyilvánvalóan megalapozat la nul
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. Jelen kiegészítő biztosítás önrészesedést nem tartalmaz.

VI. Egyéb ren del ke zé sek

1. A károsult kártérítési igényének a biztosított által történt
elismerése, teljesítése és az azzal kapcsolatos egyezsége
a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha ahhoz a bizto -
sító előzetesen hozzájárult vagy azt utólag tudomásul
vette.
Nem hivatkozhat a biztosító arra, hogy a károsult követe -
lé sének a biztosított által történt elismerése, teljesítése
vagy az azzal kapcsolatos egyezsége vele szemben
hatály talan, ha a követelés nyilvánvalóan megalapozott.

2. A biztosított bírósági marasztalása a biztosítóval szem -
ben akkor hatályos, ha a biztosító a perben részt vett, 
a biztosított képviseletéről gondoskodott vagy ezekről
lemondott.

3. Felelősségbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban 
a biztosítót a biztosított súlyosan gondatlan magatartása
nem mentesíti a károsulttal szemben, a biztosító azon ban
a kártérítésként kifizetett összeg megtérítését köve telheti
a biztosítási kötvényben megjelölt biztosítottól, ha a
bizto sított vagy megbízottja a kárt súlyosan gondat lanul
okozta.

4. Felelősségbiztosítás kapcsán súlyos gondatlanságnak
minősül, ha:
a) a biz to sí tott ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny sé -

get en ge dély nél kül végzett és ez ál tal oko zott kárt;
b) a biz to sí tott azo nos kár oko zá si kö rül mé nyek kel

vissza té rő en oko zott kárt, és a biz to sí tó fel hí vá sa 
el le né re a kár oko zás kö rül mé nye it nem szün tet te
meg, bár az meg szün tet he tő lett vol na;

c) a biz to sí tot tat har ma dik sze mély a kár ese mény 
be kö vet ke zé sé nek le he tő sé gé re fi gyel mez tet te, 
s a kár ese mény ez u tán a szük sé ges in téz ke dés hi á -
nyá ban kö vet ke zett be;

d) a biz to sí tott a fegy ver hasz ná lat ha tó sá gi elő í rá sa it
meg sze gi.
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VII. A különös feltételek Polgári Törvény   -
könyv től lényegesen eltérő rendelkezései

1. A PTK. 6:470. § (3) bekezdésétől eltérően a biztosító 
a biztosított jogi képviseleti költségeit és a kamatokat is
csak a biztosítási összeg erejéig téríti meg (lakóépület
biztosítás különös feltételei B/V. 1.).
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Zá ra dé kok

2527 Lakóépület biztosítási összegének meghatározása
a lakáscélú helyiségek alapterülete alapján, érték -
követés kikötése mellett

1. Jelen záradék az ERGO Lakásbiztosítás Extra kockázati
csomagjában a biztosítási összeg megállapításának
mód ja szerint érvényesül.

2. A biztosító az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek XII.
fejezetének az alulbiztosítottságáról szóló rendelkezé -
seitől eltérően a jelen záradék szerint vizsgálja az alul -
biztosítottságot, amennyiben a szerződő az épület bizto -
sítási összegének a biztosító által a lakóépület lakáscélú
helyiségeinek alapterülete alapján számított vagy annál
nagyobb értéket alkalmazza és minden évben elfogadja
a biztosító által megállapított értékkövetést. Ez nem
vonatkozik többszörös biztosításokra.

3. A lakóépület biztosítási összegének jelen záradék szerint
történő meghatározása esetén az alulbiztosítottság vizs -
gálatát a tényleges és az ajánlaton feltüntetett lakáscélú
helyiség alapterület arányában végzi el a biztosító,
amennyiben a biztosított épületen bekövetkezett válto -
zások (különösen a hozzá- és átépítés) miatti lakáscélú
alapterület növekedés nem történt. Amennyiben az épü -
leten bekövetkezett változások miatt az épület lakáscélú
alapterülete növekedett, a biztosító az alulbiztosítottság
vizsgálata során a növekedés arányát is figyelembe veszi.

4. Amennyiben a káresemény kapcsán fény derül arra,
hogy a lakóépület lakáscélú helyiségeinek tényleges
alap terü lete meghaladja a szerződő által az ajánlaton
feltün te tett mértéket, akkor a kártérítés az ajánlaton
feltüntetett lakáscélú alapterületnek a tényleges lakás -
célú alapte rü lethez viszonyított arányában csökken.
Amennyiben a fenti módon számított alulbiztosítottság
nem haladja meg a 10%-ot, vagy ha a biztosítási összeg
eléri a bizto sított vagyontárgy káridőponti új értékének 
a 90%-át, a biztosító eltekint az alulbiztosítottság követ -
kezmé nyei nek alkalmazásától.

5. Jelen záradék alkalmazásában a biztosítási összeg szá -
mí  tási alapját képező négyzetméterérték a kockázat -
viselés helyszínén található lakóépület lakás céljára
használt nettó alapterületének 100%-a. A nem lakás
céljára szolgáló helyiségek alapterületét nem kell figye -
lembe venni.

6. Lakás céljára használt épületrésznek minősül a lakás
összes, a biztosított kizárólagos tulajdonában, illetve
használatában lévő alábbi része:
a) lakószoba, nappali, előszoba, konyha, étkező, für dő -

szoba, WC;
b) lakás tetőterében kialakított helyiségek azon része,

ame lyekben a belmagasság legalább 1,9 m;
c) talajszint alatti padozatú, lakás céljára használt

helyiségek;
d) hobbiszoba, konditerem;
e) lakáson belül kialakított galéria, szauna, pezsgő -

fürdő.
7. Nem lakás céljára szolgáló épületrészeknek minősül 

a biztosított kizárólagos tulajdonában illetve haszná la -
tában álló:
a) pince, kazán, mosókonyha, tároló helyiség;
b) a lakóépületben bárhol lévő műhely, üzlethelyiség,

garázs;
c) loggia, tornác, veranda, terasz.
Ezeken felül nem kell figyelembe venni az alapterület
kiszá mításakor:
a) nem beépített tetőteret, padlást;
b) többlakásos lakóépületben található lakás esetén 

a közös tulajdonú helyiségeket, pl.: lépcsőházat,
tárolót, terem garázst.

8. Az építőipari árindex szerinti automatikus értékkövetésre
évente, a biztosítási évfordulón kerül sor. Az automatikus
értékkövetés elmaradása esetén jelen záradék érvényét
veszti.

2484 Ket tő nél több la ká sos la kó épü let kö zös tu laj do ná -
nak biz to sí tá sa

1.   Ezen záradék keretében a szerződés és a szerződésre vo -
natkozó megállapodások változatlan érvényben maradá -
sa mellett a Lakóépület biztosítás Különös Feltételei A)
VII. 4. b) pontjában fel nem sorolt, kettőnél több lakásos
lakóépület (pl. társasháztulajdon, lakásszövetkezeti
tulajdon, stb.) közös tulajdonú épületrészei a biztosított
lakáshoz tartozó tulajdoni hányad arányában biztosí -
tottak.

2. Je len zá ra dék al kal ma zá sá ban, amennyi ben tár sas há zi
ala pí tó ok i rat vagy más szer ző dés nem ha tá roz za meg,
kö zös tu laj don nak mi nő sül nek a koc ká zat vi se lés hely szí -
nén ta lál ha tó la kó épü let tar tó szer ke ze tei, azok ré szei, 
az épü let biz ton sá gát (állé kony sá gát), a tu laj do nos tár -
sak kö zös cél ját szol gá ló, a La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös
Fel té te lei A) III. 6.1. a) - k) pontja sze rin ti épü let ré szek és
épü let be ren de zé sek.

3. A biz to sí tó a kö zös tu laj don ban ke let ke ző kárt a sa ját 
tu laj do nú la kás hoz tar to zó kö zös tu laj do ni há nyad 
ará nyá ban té rí ti meg a tár sas há zi kö zös ség nek vagy 
a la kás szö vet ke zet nek, ha a kár más biz to sí tás (pl.: tár -
sas há zi kö zös vagy szö vet ke ze ti tu laj don ra kö tött más
biz to sí tás) alap ján nem té rül meg.

2485 Ha tó sá gi meg ha gyás mi at ti több let költ ség, 10%
1. Ezen zá ra dék ke re té ben a szer ző dés és a szer ző dés re 

vo nat ko zó meg ál la po dá sok vál to zat lan ér vény ben ma ra -
dá sa mel lett a biz to sí tó meg té rí ti kár ese mény mi at ti 
ha tó sá gi meg ha gyás több let költ sé gét.

2. Ha tó sá gi meg ha gyás több let költ sé ge alatt olyan költ sé -
get ér tünk, amely a kár ese mény utá ni hely re ál lí tás so rán
azért me rül fel, mert a meg vál to zott tör vé nyi, épí té si 
ha tó sá gi, tűz vé del mi vagy tech ni kai elő í rá sok mi att lé te -
sít mé nyek, be ren de zé sek ré sze it tel je sen vagy rész ben
fel kel lett újí ta ni vagy pót ló la go san hely re ál lí ta ni. Ilyen
jel le gű költ sé gek meg té rí té se azon ban ki zá ró lag a ká ro -
sult épü let rész re vo nat ko zik.

3. A biz to sí tó ál tal té rí tett több let költ ség fel ső ha tá ra a biz -
to sí tott va gyon tárgy biz to sí tá si össze gé nek 10%-a.
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2013 Ta pé tá zás, fes tés, fa li- és pad ló bur ko la tok meg té -
rí té se új ér té ken

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés és 
a szer ző dés re vo nat ko zó meg ál la po dá sok vál to zat lan 
ér vény ben ma ra dá sa mel lett a ta pé tá zást, a fes tést, 
a fa li- és pad ló bur ko la to kat ért kár ese tén a biz to sí tó
meg té rí ti an nak va ló sá gos (avult) és új ér té ke kö zöt ti 
kü lön bö ze tet.

2014 Építés alatt álló épületek tűz-, vihar- és felelős -
ség biztosítása

Ezen záradék keretében új építésű épületek esetén a
teljes épületre vonatkozóan, bővítés, átépítés alatt lévő
épületek esetében az építési engedélyben építendőnek
meghatározott épületrészre vonatkozóan a biztosító
megtéríti kizárólag az építés alatt álló épületeket ért 
tűz- és viharbiztosítási károkat, valamint az épület
építésével kapcsolatban felmerülő felelősségbiztosítási
károkat az alábbi feltételek mellett:
a) tűzbiztosítás alapján a biztosítási védelem kiterjed 

a biz tosított épület(ek)re vagy épületrészekre, füg -
getlenül az épület ké szül t ségi fokától;

b) viharbiztosítás alapján a biztosítási védelem csak
teljesen zárt épületre terjed ki. Egy épület akkor
tekinthető teljesen zártnak, ha a tetőszerkezet és 
a felhúzott falak közötti építési kapcsolat végleges
formájában elkészült, és valamennyi ajtó- és ablak -
nyílás vagy rendeltetésszerűen lezárt és beü ve ge -
zett, vagy a nyílások legalább masszív fa deszkázat -
tal védettek;

c) ezen záradék keretében a Lakóépület biztosítás
Különös Feltételei B) Kiegészítő felelősségbiztosítás
egyéb részeinek változatlan érvényben maradása
mellett és a B)/I.1. pontjában leírtakon túlmenően
biztosítási eseménynek minősülnek azok a kárese -
mények, melyek következtében a kockázatviselés
helyén végzett bontási, építési, föld kitermeléssel
járó építési és javítási tevékenységekkel összefüg -
gésben harmadik személynek kárt okoznak és 
a magyar polgári jog szabályai szerint a biztosított -
nak sze mélyi-, dologi vagy vagyoni kár miatt kártérí -
tési kö te le zettsége származik vagy származhat;

d) az építés alatt álló épület biztosítási összege az
épület építés utáni állapotának megfelelő új értéke;

e) bővítés, átépítés alatt lévő épületek korábban is
meglévő, nem építendő részeire a biztosítási
szerződés egyéb részei változatlanul érvényben
vannak;

f) a biztosító részére haladéktalanul be kell jelenteni,
ha az építési hatóság a használatbavételt engedé -
lyezte vagy ha a lakók beköltöztek - mindig a korábbi
dátum mérvadó. Ezen időponttól a biztosító építésre
vonatkozó kockázatviselése és jelen záradék hatálya
megszűnik és a teljes lakóépületre érvényesek lesz -
nek a biztosítási szerződés egyéb részei.

2015 Biz to sí tott mel lék költ sé gek, 10%
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés és a szer -
ző dés egyéb meg ál la po dá sa i nak vál to zat lan ér vény ben
ma ra dá sa mel lett a biz to sí tó leg fel jebb a biz to sí tá si
összeg 10%-ának ere jé ig meg té rí ti a biz to sí tott va gyon -
tár gyak ban biz to sí tá si ese mény kap csán - ki vé ve tűz biz -
to sí tás - szük sé ge sen fel me rült te rep ren de zés, bon tás,
le- és össze sze re lés, ta ka rí tás költ sé ge it, va la mint a tör -
me lék és a már nem fel hasz nál ha tó ma ra dé kok leg kö ze -
leb bi al kal mas le ra kó he lyen tör té nő el he lye zé sé nek költ -
sé ge it, va la mint a ve szé lyes hul la dék ke ze lé sé nek költ sé -
ge it az aláb bi ak fi gye lem be vé te le mel lett:
a) a biz to sí tá si fe de zet a hul la dék ke ze lés tör vé nyi leg

en ge dé lye zett kü lön bö ző le he tő sé gei kö zül min dig 
a leg in kább költ ség ta ka ré kos meg ol dás ra ér vé nyes;

b) a biz to sí tás nem vo nat ko zik víz- vagy le ve gő szennye -
 ző dés fel szá mo lá sá val kap cso la tos költ sé gek re;

c) biz to sí tott és nem biz to sí tott va gyon tár gyak ke ve re -
dé se ese tén a biz to sí tás csak a biz to sí tott va gyon -
tár gyak hul la dék ke ze lé si költ sé ge it té rí ti;

d) a hul la dék el he lye zé sé nek költ sé ge ma gá ba fog -
 lal ja a rak tá ro zá sért a ha tó ság nak fi ze ten dő költ sé -
ge ket is.

2017 Biz to sí tott mel lék költ sé gek (Tűz biz to sí tás), 10%
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés és a szer -
ző dés egyéb meg ál la po dá sa i nak vál to zat lan ér vény ben
ma ra dá sa mel lett a biz to sí tó leg fel jebb a biz to sí tá si
összeg 10%-ának ere jé ig meg té rí ti a biz to sí tott va gyon -
tár gyak ban tűz biz to sí tá si ese mény kap csán szük sé ge sen
fel me rült te rep ren de zés, bon tás, tűz ol tás, le- és össze -
sze re lés, ta ka rí tás költ sé ge it, va la mint a tör me lé kek és 
a már nem fel hasz nál ha tó ma ra dé kok leg kö ze leb bi 
al kal mas le ra kó he lyen tör té nő el he lye zé sé nek költ sé ge it,
va la mint a ve szé lyes hul la dék ke ze lé sé nek költ sé ge it, az
aláb bi ak fi gye lem be vé te le mel lett:
a) a biz to sí tá si fe de zet a hul la dék ke ze lés tör vé nyi leg

en ge dé lye zett kü lön bö ző le he tő sé gei kö zül min dig 
a leg in kább költ ség ta ka ré kos meg ol dás ra ér vé nyes;

b) a biz to sí tás nem vo nat ko zik víz- vagy le ve gő -
szennye ző dés fel szá mo lá sá val kap cso la tos költ sé -
gek re;

c) biz to sí tott és nem biz to sí tott va gyon tár gyak ke ve re -
dé se ese tén a biz to sí tás csak a biz to sí tott va gyon -
tár gyak hul la dék ke ze lé si költ sé ge it té rí ti;

d) a hul la dék el he lye zé sé nek költ sé ge ma gá ba fog-
 lal  ja a rak tá ro zá sért a ha tó ság nak fi ze ten dő költ sé -
ge ket is.

2019 Vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa, 2%
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés és a szer -
ző dés egyéb meg ál la po dá sa i nak vál to zat lan ér vény ben
ma ra dá sa mel lett a biz to sí tó az alább fel so rolt va gyon -
tár gyak ese tén kár ese mé nyen ként és egy biz to sí tá si év
alatt össze sen a biz to sí tá si összeg 2%-ának ere jé ig meg -
té rí ti a vil lám csa pás mi at ti in duk ció vagy túl fe szült ség
ál tal oko zott köz ve tett ká ro kat:
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a) elekt ro mos fény- és ener gia fej lesz tő be ren de zé sek;
b) pum pák elekt ro mos ré szei, elekt ro mo san mű köd tet -

he tő zsa luk és vé dő te tők az épü le ten és az épü let -
ben, ka pu te le fo nok, ka pu nyi tó be ren de zé sek, 
szi  vattyúk és azok elekt ro mos csat la ko zó ve ze té kei,
ak kor is, ha ezek a be ren de zé sek vagy ré szek a biz to -
sí tott épü le ten kí vül, a koc ká zat vi se lés hely szí nén ta -
lál ha tók;

c) fű tés rend szer elekt ro mos ré szei, amennyi ben azok
ká ra a be ren de zés meg hi bá so dá sá ra kö tött más 
biz  to sí tás alap ján nem té rül meg.

2528 Melléképület, 10%
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett 
a biztosító megtéríti a melléképületek tűz-, vihar- és
vezeté kes vízkárbiztosítás alapján biztosítási esemény -
nek minősülő kárait.
A kártérítés felső határa legfeljebb a lakóépület biztosí -
tási összegének 10%-a.

2021 Ke rí té sek, nö vé nyi kul tú rák, vi lá gí tó tes tek és úszó -
me den cék

Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biz -
tosító megtéríti a kockázatviselés helyszínén talál ható:
a) saját tulajdonú kerítések, növényi kultúrák, külső

világítótestek, úszómedencék tűzbiztosítás alapján
káreseménynek minősülő kárait;

b) saját tulajdonú kerítések, telekhatáron lévő lakóépü -
let falak, kapuk, ajtók, valamint külső világítótestek
idegen jármű ütközése következtében keletkezett
kárait.

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése erdőre, gyü -
mölcsfákra, szőlőkertre, zöldségkertre és haszonszerzés
céljából termesztett egyéb növényi kultúrákra.
A kártérítés felső határa 500 000 Ft káreseményenként
és egy biztosítási év alatt összesen.

2022 Cse re la kás költ sé ge
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés és a szer -
ző dés egyéb meg ál la po dá sa i nak vál to zat lan ér vény ben
ma ra dá sa mel lett a biz to sí tó meg té rí ti egy, a biz to sí tott
la kó épü let hez, la kás hoz ha son ló tí pu sú, nagy sá gú és 
el he lyez ke dé sű la kó épü let bér le ti dí ját a ki köl tö zés től 
a biz to sí tott la kó épü let lak ha tó vá vá lá sá ig, de leg fel jebb
6 hó na pig, ha a biz to sí tott la kó épü let tűz biz to sí tás alap -
ján biz to sí tott kár ese mény mi att tel je sen vagy rész le ge -
sen hasz nál ha tat lan ná vált és ha azt ha tó ság lak ha tat -
lan ná nyil vá ní tot ta.

2023 Épü le ten kí vü li víz ve ze té kek
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés egyéb 
ré sze i nek vál to zat lan ér vény ben ma ra dá sa mel lett a biz -
to sí tó meg té rí ti az épü let biz to sí tá si össze gén be lül a biz -
to sí tott épü let kül ső ha tá ro ló fa lá ba be é pí tett és a biz to -
sí tott tel ken a ta laj szint alatt lé vő víz el ve ze tő hasz ná la ti
hi deg- és me leg víz cső ve ze té kek és zárt me leg vi zes

rend sze rek tö rés ká ra it, be le ért ve a hely re ál lí tás hoz szük -
sé ges mun ka költ sé ge it is.
Nem ter jed ki a biz to sí tá si vé de lem a biz to sí tott ve ze té -
kek hez csat la ko zó tar to zé kok, sze rel vé nyek és ké szü lé kek
pót lá si, ja ví tá si és hely re ál lí tá si költ sé ge i re, va la mint 
a ker ti ön tö ző rend szer bár mely ele mé re.

2025 Víz ve ze té kek kor ró zió mi at ti tö rés ká ra i nak 
biz to sí tá sa

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés egyéb 
ré  sze i nek vál to zat lan ér vény ben ma ra dá sa mel lett a biz -
to sí tó meg té rí ti az épü let biz to sí tá si össze gén be lül a koc -
ká  zat vi se lés he lyén lé vő hi deg- és me leg víz víz ve ze ték
csö vek, va la mint az épü le ten kí vü li, zárt me leg vi zes rend -
sze rek víz ve ze té ke i nek kor ró zió, ko pás vagy el hasz ná ló -
dás mi at ti tö rés és re pe dés ká ra it, be le ért ve ezen kár ese -
mé nyek kel össze füg gés ben káreseményenként a tech -
nológiailag indokolt, de legfeljebb 10 m hosszúságú új
csővezeték és an nak sze re lé sé vel já ró mun ka költ sé gét.

2504 Vízvezetékek tömítetlenségi hibáinak feltárása,
kap cso lódó szerelvények és berendezések kára,
csővezetékek duguláselhárítási költségei

Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlanul érvényben maradása mellett 
a biztosító megtéríti a biztosított épületen belüli:
a) tömítetlenségi hiba esetén a be és elvezető csövek -

nem ideértve az ezekhez csatlakozó berendezések
és sze rel vények - tömítési hibáinak feltárási költ sé -
geit, beleértve a hely reállításra fordított költsé geket;

b) vízvezeték törése esetén a vezetékekhez csatlakozó
berendezésekben vagy szerelvényekben keletkezett
kárt, amennyiben azok javítása vagy cseréje a vízve -
zetéktörés feltárása során szükségessé válik;

c) dugulási hiba esetén a vízelvezető csővezetékek 
du gu lá sának elhárításával közvetlenül összefüggő
költségeket.

2027 Pad ló fű tés, klí ma- és szo lár be ren de zé sek, hő szi -
vattyúk

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés egyéb 
ré sze i nek vál to zat lan ér vény ben ma ra dá sa és a Ve ze té -
kes víz kár biz to sí tás 2. pont f) — h) ki zá rá sa i nak fel ol dá sa
mel lett a biz to sí tó meg té rí ti a vi zet szál lí tó pad ló- és 
fal fű tés, klí ma- és szo lár be ren de zé sek, hő szi vattyúk 
ve ze té kes víz kár ese mény nek mi nő sü lő ká rát.

2047  Árvíz, felhőszakadás, csapadékvíz, valamint
hótömeg dinamikus hatása által okozott károk

Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb 
ré sze inek változatlan érvényben maradása mellett 
a biztosító meg té ríti a biztosított vagyontárgyak árvíz,
felhőszakadás, csa pa dékvíz, valamint hótömeg dina -
mikus hatása által okozott kárát.

1. Árvíznek minősül az állandó vagy időszakos jellegű ter -
mé szetes és mesterséges vízfolyások, tavak és víztározók
olyan előre nem látható, rendszertelen vízszintemelke -
dése és megáradása, amikor a víz árvíz ellen védett terü -
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leteket önt el. Árvízkárnak minősül továbbá az árvízvé -
delmi töltések mentett oldalán a magas vízállás követ -
keztében keletkező buzgárok és fakadóvizek károsító
hatása is.

2. Felhőszakadás által okozott kárnak minősül a hirtelen
lehulló, nagy mennyiségű esővíz rombolással vagy
elöntéssel kifejtett károsító hatása, ideértve a sza bály -
szerűen kialakított és kar bantartott csapadékvíz elvezető
rendszerek elégtelenné válása miatt keletkezett kárt is.

3. Csapadék- és olvadékvíz által okozott kárnak (beázás)
minősül az időjárásból származó csapadék biztosított
lakó épület határoló falain belül okozott kára. 
A biztosítási védelem kizárólag teljesen zárt épületre
terjed ki az alábbiak szerint:
a) a tető szigetelésének, fedésének, a panelhézag 

tö mí tésének, a nyílászáró szigetelésének vagy 
a víz el ve zető vízorr hibája miatti kárra;

b) a vihar által megrongált állandó tetőn - kivéve az
ide ig le nes fedést, építés és felújítás alatt álló tető -
szer kezeteket - vagy nyílászárón a viharral beáramló
csa padékvíz által, ázta tással okozott kárra;

c) a tetőről lecsúszó hó vagy a jégverés hatására 
szilárd épületrész (állandó tetőfedés), szabályosan
bezárt ab lak, illetve kültéri ajtó megrongálódása,
meg sem mi sü lése követ keztében az épületbe beá -
ramló olvadékvíz által okozott kárra.

Nem biztosítottak:
a) a biztosított épület és épületrész tartószerkezetét és

külső felét (határoló falon kívül) ért kár;
b) a külső nyílászárókat ért kár;
c) a talajnedvesség és annak hosszú távú követ kez mé -

nyei miatt a biztosított épületben keletkezett kár;
d) a biztosított épület átépítése, hozzáépítés, javítási

mun kálatok során, a tetőn keletkező nyílások vagy 
a nyitott tetőnyílások (tetőablak, illetve nyitott ablak
és ajtó) miatt bekövetkezett kár.

4. Hótömeg dinamikus hatása által okozott kárnak minősül
a természetes módon, nagy mennyiségben felgyülemlett
hó vagy jégtömeg kizárólag a biztosított lakóépületről
való lezúdulása miatt a biztosított vagyontárgyakban
keletkezett kár.

5. A biztosítási védelem nem terjed ki:
a) talajvíz, talajvízszint emelkedése vagy belvíz által

oko zott kárra; 
b) fa korhadása, penészesedés, gombásodás miatt

kelet kezett kárra;
c) hegyről lezúduló föld, sár, kövek miatti kárra, amely

termé szetes víz hatására indul meg; 
d) az építési hiányosságok, hibás kivitelezés, valamint

nem megfelelő karbantartás miatt keletkezett kárra;
e) tetőszigetelés javítási és helyreállítási költségére.

6.   A kártérítési felső határa - a biztosított mellékköltséget is
beleértve - 400 000 Ft káreseményenként és egy biztosí -
tási év alatt összesen. A jelen záradék 3. a) pontjában
körülírt károk esetén a biztosító ugyanazon helyiség
ismétlődő beázására csak akkor fizet kártérítést, ha 
az előzménykár utáni javítást és a beázási kár helyre -
állítását igazolták.

2029 Ke rí té sek (vi har kár)
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés egyéb 
ré sze i nek vál to zat lan ér vény ben ma ra dá sa mel lett a biz -
to sí tó meg té rí ti a je len fel té te lek sze rin ti vi har kár biz to sí -
tás sze rint biz to sí tott kár ese mé nyek kap csán a koc ká zat -
vi se lés hely szí nén ta lál ha tó ke rí té sek ben ke let ke zett
kárt. Nem biz to sí tott az élő sö vény ká ra.
A kár té rí tés fel ső ha tá ra a biz to sí tott épü let biz to sí tá si
össze gének 3%-a kár ese mé nyen ként és egy biz to sí tá si
év alatt össze sen.

2030 Földrengés okozta károk megtérítése
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb 
ré szeinek változatlan érvényben maradása és az Általá -
nos Vagyon biz tosítási Feltételek IX.1.f) kizárásának felol -
dása mellett a biztosító megtéríti a biztosított épületek
földrengés által okozott kárait. 
Földrengés az a kár, amelyet a kockázatviselés helyén 
az MSK-64 skála hatos fokozatát elérő földrengés okoz. 
A kártérítés felső határa 10 000 000 Ft káreseményen -
ként és egy biztosítási év alatt összesen. 

2510 Garázsban tárolt személygépkocsi tűzbiztosítása
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett a
biztosító megtéríti a kockázatviselés helyszínén található
garázsban tárolt gépkocsi a jelen feltételek szerinti
tűzbiztosítás alapján káreseménynek minősülő a kárait. 

1. A jelen záradék szerinti a biztosítási védelem kiterjed:
a) a Háztartási Ingóságbiztosítás Különös Feltételei 

II. 1. és 2. pontjában felsorolt személyek tulajdo -
nába lévő gépkocsira;

b) vállalkozói tulajdonban lévő gépkocsira,
amennyiben a vállalkozásnak részben vagy egé szé -
ben a biztosított(ak) a tulajdonosai és a vállal kozás
székhelye, telephelye, fiók telepe a biztosítási köt -
vény szerinti kockázatviselési helyén található. 

2. A jelen záradék szerinti a biztosítási védelem nem 
terjed ki:
a) azon károkra, amelyek más biztosítási szerződés

alapján megtérülnek; 
b) a gépkocsiban keletkezett tűz- és robbanás károkra,

amelyek a biztosított gépkocsi üzemszerű műkö -
dése, kar bantartása, üzemanyaggal történő feltöl -
tése követ keztében keletkeztek, függetlenül attól,
hogy a kárese mény kapcsán fény, hő vagy robba -
nás szerű jelenségek léptek fel.

3.   A kártérítés felső határa 1 500 000 Ft káreseményenként
és egy biztosítási év alatt összesen.

2511 Tűz és robbanás nélkül végbemenő korom és füst
által okozott károk 

Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett 
a biztosító megtéríti a jelen feltételek szerinti tűzbizto -
sítás alapján káreseménynek nem minősülő, tűz és
robbanás nélkül keletkezett korom és füst által az épü -
let ben, építményben okozott károkat.
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A kártérítés felső határa - a biztosított mellékköltségeit 
is beleértve - 50 000 Ft káreseményenként és egy biztosí -
tási év alatt összesen. 

2512 Elfolyt víz térítése vezetékes vízkár esetén 
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biz -
to sító megtéríti a jelen feltétel szerinti vezetékes vízkár -
biz tosítás keretén belül a vízvezetékek törés és repedés
kárai során a szokásos fogyasztást meghaladóan kiá ram -
ló vezetékes víz közüzemi szolgáltató által kiszámlá zott
értékét.
A kártérítés felső határa 30 000 Ft káreseményenként és
egy biztosítási év alatt összesen. 

2513 Úszómedencék fedelének tűz- és viharkárai 
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biz -
tosító megtéríti a kockázatviselés helyszínén szabad ban
található úszómedencék fix, illetve mozgat ható fedelét ért
tűz- és viharbiztosítási károkat. Nem terjed ki a bizto sítási
védelem a fóliasátorral fedett úszó medencék fede lére.
A kártérítés felső határa 1 000 000 Ft káreseményenként
és egy biztosítási év alatt összesen. 

2514 Épületrongálás és grafiti kár
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett 
a biztosító megtéríti a betöréses lopás és rablásbiztosítás
alapján nem térülő, jelen feltételek szerinti biztosított
épületen ismeretlen személy által szándékos rongálással
vagy grafitivel okozott kárt.

1. A jelen záradék szerint a biztosítási védelem kiterjed 
a biztosított épület külső-belső falazatán, nyílászáróin
okozott szándékos rongálási és grafiti festéstechnikával
okozott károkra.

2. A grafiti kár esetén a biztosító átvállalja a tisztítás és
újrafestés költségeit. 

3. A jelen záradék szerint a biztosítási védelem nem 
terjed ki:
a) a szerződő (biztosított), ingatlan bérlője és üzemel -

tetője által okozott a biztosított épületet ért szán -
dékos rongálási kárra;

b) a biztosítási szerződés megkötésekor az épületen
már megtalálható rongálási és grafiti kárra.

4. A kártérítés felső határa 50 000 Ft káreseményenként és
egy biztosítási év alatt összesen.

5. A kár bejelentésekor rendőrségi feljelentés másolati 
példányát kell csatolni.

2521 ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás
1. Az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatásra jogosító

biztosítási eseménynek, azaz vészhelyzetnek minősül, ha
a biztosító által biztosított lakóépület gépészeti, műszaki
berendezésének, víz- és lefolyóvezetékének, elektromos
hálózatának, tetőfedésének előre nem látható váratlan
meghibásodása vagy egy hirtelen fellépő külső mecha -
nikai behatás miatti károsodása következtében sürgős

beavat kozásra van szükség a további károk és baleset -
veszély megelőzése érdekében.

2. Vészhelyzet esetén segítségnyújtást a biztosítási aján -
laton feltüntetett kockázatviselés helyen, az alábbi szak -
mákban vállalja a biztosító: 
a) gáz- és fűtésszerelő;
b) zárjavító;
c) lakatos;
d) duguláselhárító;
e) villanyszerelő;
f) vízszerelő;
g) tetőfedő;
h) üveges.

3. Vészhelyzet elbírálását a szerződő (biztosított) bejelen -
tése alapján a Europ-Assistance koordinátorai végzik 
a biztosító feltételei alapján. 

4. A biztosító az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás
keretében megtéríti az iparos kiszállási díját, a munkadí -
jat és az anyagdíjat.

5. Biztosítási eseménykor a jelen feltételek alapján létrejött
lakóépület- és ingóságbiztosítási szerződés tekintetében
a biztosító költségvállalásának felső határa együttesen
bruttó 25 000 Ft káreseményenként.

6. Amennyiben a tényleges vészelhárítási költség maga -
sabb, mint a szolgáltatásban meghatározott költség -
vállalás felső határa, akkor a felső határ feletti költség -
rész a szerződőt (biztosítottat) terheli.

7. Vészelhárítás során felhasznált anyagok, szerelvények
csak az eredetivel megegyező fajtájúak, kategóriájúak
lehetnek, a vészelhárítás célja a vészhelyzetet megelőző
állapot helyreállítása. Amennyiben a rendszeres karban -
tartás elmulasztása miatt ugyanazon a helyen ismétel -
ten vészhelyzetet előidéző hiba következik be, a biztosító
nem köteles a vészelhárítás költségeit fedezni, az így
felmerülő költség a szolgáltatást igénybevevőt terheli.

8. Vészhelyzeten kívül a Europ-Assistance szakipari munkák
elvégzéséhez iparost ajánl a fenti szakmákban, ez eset -
ben az összes felmerülő költség a szolgáltatást igény be -
vevőt terheli.

9. Az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás a mega -
dott segélyhívószámon ingyenesen vehető igénybe 
a koc ká zatviselés kezdetét követő 30. naptól.

Az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás 0-24 óráig
hívható telefonszáma: +36 1 465 3667

2529 Dísznövények, konyhakerti növények vihar és
jégverés miatti kárának biztosítása

Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett 
a biztosító megtéríti a jelen feltételek szerinti viharkár
biztosí tás szerint biztosított káresemény kapcsán 
a kockázat viselés helyszínén található dísz- és konyha -
kerti növé nyekben vagy terménye ikben megsem misü -
léssel járó kárt.
A kártérítés felső határa 50 000 Ft káreseményenként és
egy biztosítási év alatt összesen.
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A) In gó ság biz to sí tás

I. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. Az ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Magyarországi
Fióktelepe díj fi ze tés el le né ben a Ház tar tá si In gó ság biz to -
sí tás Kü lö nös Fel té te lei alap ján a biz to sí tá si szer ző dés -
ben le írt biz to sí tá si szol gál ta tást nyújt ja.

2. A je len fel té tel ben nem rész le te zett kér dé sek ben 
az Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek és a Ptk. ren del -
ke zé sei irány adó ak.

3. A szol gál ta tás to váb bi bő ví té sé re és szű kí té sé re vo nat ko -
zó ren del ke zé se ket a je len kü lö nös fel té te lek zá ra dé kai
tar tal maz zák. A zá ra dé kok sze rin ti meg ál la po dás csak
ak kor ér vé nyes, ha ar ról a fe lek meg ál la pod tak és ez a
biz to sí tá si aján la ton és a biztosítási köt vé nyen sze re pel.

II. Biz to sí tott sze mélyek

1. Az in gó ság ra vo nat ko zó biz to sí tá si szer ző dést az köt he ti
meg, aki a va gyon tárgy meg ó vá sá ban ér de kelt vagy a
biz to sí tást ilyen sze mély ja vá ra kö ti (to váb bi ak ban: szer -
ző dő).

2. Je len fel té tel alap ján biz to sí tott:
a) a biz to sí tá si szer ző dé sen név sze rint biz to sí tott ként

fel tün te tett sze mély, aki a biz to sí tá si ese mény be kö -
vet kez té nek idő pont já ban ál lan dó jel leg gel és bi zo -
nyít ha tó an a koc ká zat vi se lés he lyén la kik, va la mint

b) a név sze rint meg ne ve zett biz to sí tott hoz zá tar to zói,
akik a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té nek idő pont -
já ban ál lan dó jel leg gel és bi zo nyít ha tó an egy élet kö -
zös ség ben él tek a biz to sí tot tal.

3. Ha a biz to sí tást nem a biz to sí tott, ha nem az ő ja vá ra har -
ma dik sze mély (szer ző dő) kö töt te, a díj fi ze té si kö te le zett -
ség a szer ző dőt ter he li, a biz to sí tó a jog nyi lat ko za to kat
hoz zá in té zi és ő kö te les a nyi lat ko za tok meg té te lé re is.

III. Biz to sí tott va gyon tár gyak, va gyon cso por tok

1. Je len fel té te lek alap ján biz to sít ha tó ak a kö zös ház tar tás -
ban élő biz to sí tot tak sze mé lyes hasz ná la tá ra, fo gyasz tá -
sá ra szol gá ló, a ház tar tás min den na pos mű kö dé sé hez
szük sé ges moz gat ha tó va gyon tár gyak, amennyi ben azok
nin cse nek a koc ká zat vi se lés ből ki zárt va gyon tár gyak kö -
zött. Bér be adott va gyon tár gyak je len fel té tel alap ján a
bér be adó ál tal nem biz to sít ha tók.

2. Idő sza ko san la kott épü let nek/la kás nak mi nő sül nek 
az egy év ben ke ve sebb, mint 270 na pig la kott, az az
össze sen 90 nap nál hosszabb ide ig őri zet len épü le tek,
mely ben nem lak nak élet vi tel sze rű en, ál lan dó jel leg gel.

3. He lyi ség nek a la kó épü let vagy mel lék épü let min den 

ol dal ról szi lárd anya gú szer ke ze tek kel kö rül ha tá rolt, 
ön ál ló lég te rű, meg ha tá ro zott ren del te té sű ré szét ért jük.

4. Jelen feltétel alapján biztosítható háztartási ingóságok
vagyon csoportonkénti meghatározása:

4.1. Ál ta lá nos ház tar tá si in gó sá gok:
a) lak be ren de zé si tár gyak: bú to rok (be é pí tett és nem

be é pí tett egy a ránt), la kás tex tí lia, az épü let ben lé vő
vi lá gí tó tes tek;

b) amennyi ben a koc ká zat vi se lés he lyén ta lál ha tó 
la kás vagy la kó épü let bir to ko sa vagy la kó ja (a biz to -
sí tá si szer ző dés biz to sí tott ja) nem az épü let tu laj do -
no sa (pl.: bér lő, lí zing be ve vő), az ál ta lá nos ház tar tá -
si in gó sá gok kö zé tar toz nak a ta pé ták, fes tés, 
csem pézet, pad ló-, fal- és mennye zetbur ko la tok, 
fű tő tes tek, für dő szo ba ar ma tú rák és sze rel vé nyek;

c) ven dég szo bák lak be ren de zé si tár gyai, me lyek nem
vál lal ko zás sze rű en foly ta tott ven dég fo ga dás cél ját
szol gál ják;

d) ru há zat;
e) hobbi esz kö zök: sport fel sze re lés, ke rék pár;
f) min den egyéb ház tar tá si in gó ság, mely nem mi nő -

sül ki e melt ér té kű in gó ság nak, ér ték tárgy nak vagy 
a je len fel té tel sze rin ti üve ge zés nek.

4.2. Ki e melt ér té kű ház tar tá si in gó sá gok nak mi nő sül nek 
az ön ál ló an, il let ve össze kap cso lás vagy hoz zá il lesz tés
út ján ren del te tés sze rű egy ség ben hasz nál ha tó gé pek,
be ren de zé sek, híradás technikai, szó ra koz ta tó elekt ro ni -
kai, op ti kai ké szü lé kek, hang sze rek (pl.: te le ví zió, vi deó le -
ját szó, ka me ra, hi fi, sze mé lyi szá mí tó gép kon fi gu rá ció,
stb.), ame lyek al ko tó ré sze i nek és tar to zé ka i nak együt tes
ér té ke a 200 000 Ft-ot meg ha lad ja.

4.3. Ér ték tár gyak:
a) ne mes fé mek, drá ga kő vagy igaz gyöngy, va la mint 

az ezek fel hasz ná lá sá val ké szült tár gyak;
b) bé lyeg- és ér me gyűj te mé nyek;
c) kép ző mű vé sze ti al ko tá sok 200 000 Ft egyedi érték

felett;
d) va ló di vagy ne mes szőr mék, ké zi cso mó zá sú vagy

ké zi szö vé sű ke le ti sző nye gek;
e) an tik tár gyak és kü lön le ges, egye di ér ték kel bí ró 

ré gi sé gek. Ré gi ség alatt a 100 év nél ré geb bi tár gya -
kat ért jük.

4.4. Kész pénz és ér ték pa pír:
a) bel föl di fi ze tő esz köz;
b) a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal jegy zett de vi za;
c) ér ték pa pí rok;
d) be tét köny vek.

4.5. Üve ge zé sek
A koc ká zat vi se lés hely szí nén, a biz to sí tot tak ki zá ró la gos
hasz ná la tá ban lé vő he lyi sé gek hez tar to zó, az épü let 
ré szét ké pe ző, sér tet len, sík, haj lí tott és kü lön le ges üve -
ge zé sek, a bú tor- és kép üve gek, il let ve fa li tük rök.

5. Jelen feltétel alapján nem biztosíthatók:
a) min den tí pu sú lé gi, ví zi és szá raz föl di jár mű 

Ház tar tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei
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(pl.: la kó ko csi, után fu tó, mo tor csó nak, vi tor lás ha jó)
és ezek tar to zé kai, ki vé ve a nem mo to ros haj tá sú ke -
rék pár;

b) épü let ré szek és az épü le tek nem be é pí tett, il let ve
nem rög zí tett tar to zé kai;

c) vál lal ko zás tu laj do nát ké pe ző vagyontárgyak 
(pl.: ke res ke del mi áruk, gé pek, be ren de zé sek és
kész pénz).

IV. Biz to sí tott ve szé lyek és kár ese mé nyek

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az aláb bi ak ban fel so rolt biz -
to sí tott ve szé lyek kö zül ki zá ró lag csak azok ra ter jed ki,
me lye ket a biz to sí tá si aján la ton és a biz to sí tá si köt vé -
nyen meg je löl tek. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se szű kít he tő
vagy bő vít he tő a je len fel té tel hez kap cso ló dó zá ra dé kok -
ban le ír tak sze rint, amennyi ben ab ban a fe lek kü lön
meg ál la pod tak.

Tűz biz to sí tás
1. A tűz biz to sí tás ke re tén be lül biz to sí tott ve szé lyek:

a) tűz: az ön ál ló láng gal, hő-, fény- és füst ha tás sal
együtt tör té nő égés (oxi dá ci ós fo lya mat), amely
nem ren del te tés sze rű tűz tér ben ke let ke zik, vagy ott
ke let ke zett, de azt el hagy ta és ön e re jé ből ké pes volt
to va ter jed ni;

b) vil lám csa pás: a biz to sí tott va gyon tár gyak ba köz vet -
le nül be csa pó vil lám erő- és hő ha tá sa, il let ve az
épü le tet ért vil lám csa pás ha tá sa az épü le ten be lül
ta lál ha tó biz to sí tott va gyon tár gyak ra;

c) rob ba nás: a gá zok, po rok és gő zök ter jesz ke dé si 
tö rek vé sén ala pu ló, hir te len le zaj ló, rend kí vül gyors
ener gia fel sza ba du lás sal já ró fi zi kai erő ha tás. Va la -
mely tar tály (ka zán, cső ve ze ték, stb.) fel rob ba ná sa
csak ak kor mi nő sül rob ba nás nak, ha an nak tá ro ló -
edény fa la olyan mér ték ben fel sza kad, hogy a tar tá -
lyon be lü li és kí vü li nyo más kü lönb ség ki e gyen lí tő dé -
se hir te len kö vet ke zik be. Egy a tar tály bel se jé ben
ké mi ai fo lya ma tok kap csán lét re jö vő rob ba nás 
ak kor is rob ba nás nak mi nő sül, ha a tá ro ló edény fa la
nem sza kad fel;

d) lé gi jár mű üt kö zé se és le zu ha ná sa: a sze mély zet 
ál tal irá nyí tott lé gi jár mű egé szé nek, ré sze i nek vagy
ra ko má nyá nak üt kö zé se vagy le zu ha ná sa.

2. Az Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek ál ta lá nos ki zá -
rá sa in túl me nő en a tűz biz to sí tás alap ján nem biz to sí -
tot tak:
a) a rendeltetésszerű tűz, füst vagy hő hatásának kitett

bizto sított vagyontárgyakban keletkezett tűzkár
vagy olyan bizto sított vagyontárgyakban keletkezett
kár, melyek rendeltetés szerű tűztérbe estek vagy
abba dobták azokat;

b) az ön gyul la dás kö vet kez té ben ke let ke ző tűz vagy 
ha a kárt olyan tűz okoz za, amely ön ma gá tól 
a ke let ke zés he lyé től nem ké pes to vább ter jed ni;

c) a hő ha tá sá ra láng gal égés hi á nyá ban vég be me nő

szín- vagy alak vál to zás;
d) az elekt ro mos gé pek, ké szü lé kek vagy be ren de zé sek

azon ká rai, ame lyek az elekt ro mos áram ener gi á já -
nak ha tá sá ra (pl.: áram erős ség nö ve ke dé se, túl -
áram, túl fe szült ség, szi ge te lé si hi ba, rö vid zár lat,
föld zár lat, érint ke zé si hi ba, mé rő-, sza bá lyo zó- és
biz ton sá gi be ren de zé sek meg hi bá so dá sa, túl ter he -
lés, stb.) ke let kez nek, füg get le nül at tól, hogy a kár -
ese mény so rán fény, hő, vagy rob ba nás sze rű je len -
sé gek lép tek fel;

e) elekt ro mos be ren de zé sek ben ke let ke ző ká rok, me -
lyek vil lám csa pás vagy lég kö ri ki sü lés kö vet kez té ben
elő ál ló túl fe szült ség vagy in duk ció mi att jön nek 
lét re;

f) me cha ni kus ha tá sok mi att ke let ke ző ká rok, és a bel -
ső égé sű mo to rok ban ke let ke ző olyan ká rok, me lyek
az égés tér ben fel lé pő rob ba ná sok ha tá sá ra jöt tek
lét re;

g) a tűz- és rob ba náská rok, ha a biz to sí tott he lyi sé gek -
ben "A" vagy "B" tűz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó
tűz- vagy rob ba nás ve szé lyes anya got ház tar tá si cé lú
al kal ma zást meg ha la dó mennyi ség ben tá rol nak;

h) tűz és robbanás nélkül keletkezett korom és füst
okozta károk;

i) lő fegy ve r ből szár ma zó lö ve dék okoz ta ká rok;
j) vá ku um, nyo más hi ány okoz ta ká rok;
k) re pü lő gép hang rob ba ná sa kö vet kez té ben ke let ke ző

ká rok.
A biztosító kockázatviselése kiterjed az a)- j) pontokban
meghatározott károk következményeként keletkezett tűz
és robbanás által a biztosított vagyontárgyakban okozott
károkra.
A biztosító kockázatviselése kiterjed az a., b., c., d., f., g.,
h., i., j. pontok szerinti károkra is, ha azok valamely
biztosított kár esemény elkerülhetetlen
következményeként keletkeztek.
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a rob ba nó anya gok ál tal 
oko zott rob ba nás ká rok ra csak ab ban az eset ben ter jed
ki, ha a rob ba nó anya gok a szer ző dő (biz to sí tott) tud tán
kí vül, ál ta la nem meg en ge dett és el len ő riz he tet len mó -
don ke rül tek a koc ká zat vi se lé si hely re. Rob ba nó anyag -
füg get le nül at tól, hogy a gya kor lat ban lö vé szet vagy rob -
ban tás cél já ra hasz nál ják-e vagy sem - min den rob ba nó -
ké pes szi lárd vagy fo lyé kony anyag vagy ezek ke ve ré kei,
ha a rob ba nás fo lya ma ta és vi szony la gos ha tá sa meg fe -
lel a rob ban tás- és lö vé sze ti tech ni ká ban al kal ma zott
rob ba nó anya gok rob ba ná sá nak. A szom szé dos, nem a
biz to sí tott üze mel te té sé ben lé vő lé te sít mé nyek ben épü -
let ben vagy te rü le ten be kö vet ke ző rob ba nó anyag rob ba -
ná sa ál tal a biz to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott ká rok
csak ak kor biz to sí tot tak, ha a biz to sí tott nak a rob ba nó -
anya gok je len lé té ről és fel hasz ná lá sá ról nem volt és
nem is le he tett tu do má sa.

Ve ze té kes víz kár biz to sí tás
1. A ve ze té kes víz kár biz to sí tás ke re tén be lül biz to sí tott 

a víz ve ze ték csö vek ből, azok sze rel vé nye i ből vagy az
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azok hoz kap cso ló dó be ren de zé sek ből ki á ram ló víz köz -
vet len ha tá sa és ezek el ke rül he tet len kö vet kez mé nye
mi att a kockázatviselés helyén, a biz to sí tott va gyon tár -
gyak ban ke let ke zett kár.

2. Az Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té telek ál ta lá nos ki zá -
rá sa in túl me nő en a ve ze té kes víz kárbiz to sí tás ke re tén
be lül nem biz to sí tot tak:
a) a koc ká zat vi se lés kez de te előtt ke let ke zett ká rok,

még ak kor sem, ha azok a koc ká zat vi se lés kez de te
után de rül tek ki;

b) ta laj víz, ár víz, el ön tés, víz ál ta li el á rasz tás ból vagy
fel hő sza ka dás ból szár ma zó csa pa dék víz, il let ve ezek
kö vet kez mé nye ként fel tor ló dott víz ha tá sá ra ke let -
ke zett ká rok;

c) fa kor ha dá sa, pe né sze se dés, gom bá so dás mi att 
ke let ke zett ká rok.

Vi har biz to sí tás
1. Vi har biz to sí tás ke re té ben biz to sí tott ve szé lyek

a) vi har: az idő já rás tól füg gő lég moz gás ha tá sá ra 
a koc ká zat vi se lés hely szí nén leg a lább 60 km/h-t el é -
rő vagy azt meg ha la dó se bes sé gű szél nyo mó- vagy
szí vó ha tá sa. A szél se bes ség meg ha tá ro zá sá ban az
Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ál tal szol gál ta tott
ada tok irány adó ak;

b) jég ve rés: a jég sze mek for má já ban le hul ló csa pa dék;
c) hó nyo más: a ter mé sze tes mó don nagy mennyi ség -

ben fel gyü lem lő hó vagy jég tö meg sta ti kus nyo má -
sa ál tal ki fej tett erő  ha tás;

d) szik la om lás és kő om lás: a kő zet da ra bok sza bad ban
tör té nő ter mé sze tes le vá lá sa vagy le zu ha ná sa;

e) föld csu szam lás: a föld fel szín alat ti ta laj ré te gek és
kő tö me gek vá rat lan, lej tő irá nyú el csú szá sa.

2. A vi har biz to sí tás ke re té ben biz to sí tott ve szé lyek köz vet -
len ha tá sá nak mi nő sül nek az épü let ré szek, fák, osz lo pok
és egyéb ha son ló tár gyak biz to sí tott va gyon tár gyak nak
va ló üt kö zé se ál tal a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let -
ke zett ká rok.
Biz to sí tot tak az is me ret len, épí té si, il let ve üze mel te té si
en ge dé lyek ben nem sze rep lő, a biz to sí tott vagy a ha tó -
sá gok ál tal fel nem tárt üre gek be om lá sa so rán, a ter mé -
sze tes egyen sú lyi ál la pot kül ső erő ha tás kö vet kez té ben
tör té nő meg szű né se mi att hir te len be kö vet ke ző ta laj el -
moz du lás vagy om lás mi att be kö vet ke zett ká rok.

3. A vi har biz to sí tás ke re té ben nem biz to sí tot tak:
a) a 60 km/h-nál (16,68 m/s-nál) alacsonyabb sebes -

ségű szél hatása által okozott károk;
b) árvíz, felhőszakadás, elöntés, lavina vagy lavina által

okozott nyomáshullám, hó vagy jégtömeg
lezúdulása miatt ke let kezett károk. Lavina a
hegyoldalról lezúduló hó- vagy jég tömeg;

c) víz és fel tor ló dott víz tö meg ha tá sa nyo mán ke let ke -
zett ká rok;

d) a tu da tos em be ri te vé keny ség (pl.: ás vá nyi anya gok
fel tá rá sa, alag út épí tés, épí té si mun ká la tok, vagy 
bá nyá sza ti te vé keny ség, stb.) mi att be kö vet ke zett
föld és kő tö me gek moz  gá sa ál tal oko zott ká rok.

Ilyen nem biztosított kár például, ha a
földcsuszamlás veszélyének ismeretében építkeztek,
füg get  lenül attól, hogy az építésre engedéllyel
rendelkeztek-e vagy sem;

e) ta laj süllye dés ál tal oko zott ká rok. Ilye nek pél dá ul 
az épü le tek, épít mé nyek alat ti fel töl té sek üle pe dé se
vagy az ala pok alat ti ta laj süllye dés mi att ke let ke zett
ká rok, me lyek azért kö vet kez tek be, mert a védel mül
szol gá ló tám fal ter ve zé si vagy ki vi te le zé si hi ba mi att
nem meg fe le lő vagy a tám fal kar ban tar tá sá ban mu -
lasz tás tör tént, il let ve nem lé te sí tet tek tám fa lat, 
pe dig a te rep sta ti kai vi szo nyai szük sé ges sé tet ték
vol na;

f) a tar tó san fenn ál ló idő já rás vagy kör nye ze ti ha tá sok
ál tal oko zott ká rok;

g) a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká rok,
ame lyek nin cse nek ha tás sal a va gyon tárgy hasz nál -
ha tó sá gá ra, mű kö dő ké pes sé gé re vagy hasz ná la ti
ide jé re;

h) azon ká rok, me lyek azon okok ból ki fo lyó lag ke let -
kez tek, hogy a biz to sí tott épít mé nyek, épü let ré szek
új já é pí tés, hoz zá é pí tés vagy át é pí tés kö vet kez té -
ben, az épü let töb bi ré szé hez nem, il let ve nem meg -
fe le lő en vol tak rög zít ve, vagy az épü  let ré szek épít -
ménnyel va ló ren des össze köt te té sét meg szün tet -
ték.

Üveg tö rés biz to sí tás
1. Az üveg tö rés biz to sí tás ke re té ben biz to sí tot tak az épü let

nyí lás zá ró i nak je len fel té tel III. fe je zet 4.5. pont ja sze rin -
ti sík-, drót- és ka ted rál üve ge zé sei, bú tor és kép üve gek,
il let ve fa li tük rök tö rés vagy re pe dés ál tal ke let ke zett 
ká rai.

2. Nem biz to sí tot tak:
a) az épü let üve ge zés ben ke let ke ző ká rok, me lyek 

az üveg ren del te tés sze rű be é pí té se előtt, a be é pí té -
se, il let ve ki vé te le so rán, va la mint szál lí tás vagy ja ví -
tá si mun ká la tok köz ben ke let kez nek;

b) a biz to sí tott üveg fe lü le tén vagy an nak dí szí té sé ben
kar co lás sal, ki pat tog zás sal (kagy ló tö rés sel) ke let ke -
zett ká rok;

c) a biz to sí tott üveg ke re té ben, fog la la tá ban ke let ke -
zett ká rok; il let ve olyan egyéb ká rok, ame lyek az
üveg tö rés kö vet kez mé nyei;

d) a ké zi tük rök ben, op ti kai üve gek ben, üveg edé nyek -
ben, ho mo rú, üre ges üve gek ben (pl.: po hár, vá za,
kan csó, stb.), vi lá gí tó tes tek ben (pl.: fény cső, iz zó,
lám pa bú ra, üveg csil lár, stb.), üveg te tők ben, üveg
elő te tők ben, szél fo gók ban, épü let be szer ke ze ti leg
be é pí tett üve gek ben (pl.: üveg tég la, üveg te tő cse -
rép, copolit üveg, stb.), dísz üve ge zés ben (pl.: csi szolt
üveg, stb.), fő ző la pok ban, mű anya gok ban (pl.: ple xi,
akrilüveg), vákuum- és sík kol lek to r üve ge zé sé ben és
üveg anya gú zu hany ka bin ban ke let ke zett ká r.

Be tö ré ses lo pás és rab lás biz to sí tás
1. A be tö ré ses lo pás és rab lásbiz to sí tás ke re té ben biz to sí -
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tot tak a be tö ré ses lo pás, an nak kí sér le te és rab lás so rán
a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká rok.

2. Be tö rés nek mi nő sül, ha az el kö ve tő a biz to sí tá si köt vény -
ben meg je lölt és a kí vül ről va ló erő sza kos be ha to lás elől
le zárt épü let be, il let ve la kás ba:
a) épü let ré szek erő sza kos mó don tör té nő be- és fel tö -

ré sé vel (pl.: nyí lás zá rók be- vagy fel tö ré sé vel, fal, 
fö dém vagy te tő ki bon tá sá val) be ha tolt, vagy

b) köz le ke dés re egyéb ként al kal mat lan nyí lá son ke -
resz tül (pl. szel lő ző nyí lás), a ne he zí tő aka dá lyok 
el há rí tá sa után ha tolt be, vagy

c) zá rak fel nyi tá sá ra al kal mas ide gen esz köz zel vagy
ál kulccsal ju tott be, vagy

d) ere de ti kulccsal vagy má solt kulccsal ju tott be úgy,
hogy a kul csok hoz az a)-c) pon tok ban meg ha tá ro -
zott be tö ré ses lo pás vagy rab lás út ján ju tott.

3. Erő sza kos a be ha to lás ak kor, ha az el kö ve tő a be ha to lás
ér de ké ben az épü le ten, an nak nyí lás zá ró in, köz le ke dés re
egyéb ként al kal mat lan nyí lá sán vagy a nyí lás zá rók zár -
szer ke ze té ben fi zi kai sé rü lést is okoz.

4. Rab lás nak mi nő sül, ha az el kö ve tő a biz to sí tot tak kal, 
il let ve más, a biz to sí tott he lyi sé gek ben jo go san tar tóz ko -
dó sze mé lyek kel szem ben erő sza kot, élet vagy tes ti 
ép ség el len irá nyu ló köz vet len fe nye ge tést al kal maz, 
il let ve őket ön tu dat lan vagy vé de ke zés re kép te len ál la -
pot ba he lye zi an nak ér de ké ben, hogy biz to sí tott va gyon -
tár gya kat tu laj do nít has son el.

5. Van da liz mus nak mi nő sül, ha az el kö ve tő az ál ta la vég -
hez vitt be tö rés (2. pont) után a biz to sí tott va gyon tár gya -
kat szán dé ko san meg sem mi sí tet te vagy meg ron gál ta.
Van da liz mus ál tal oko zott ká rok csak kü lön meg ál la po -
dás alap ján biz to sí tot tak (2038 sz. zá ra dék).

6. A biz to sí tó nem té rí ti meg:
a) a be tö ré ses lo pás vagy an nak kí sér le te nél kü li ron -

gá lá si ká ro kat;
b) a biz to sí tott tár gyak el tű né se mi at ti kárt, ha a 

2. és 3. pon tok ban fel so rolt tény ál lá sok nem ál la pít -
ha tók meg (pl.: lo pás, dézs má lás). Az ál kul csok és 
a zá rak fel nyi tá sá ra al kal mas ide gen esz kö zök hasz -
ná la tá nak té nyét füg get len igaz ság ügyi zár szak ér tő -
nek kell meg ál la pí ta nia, amennyi ben ez szem re vé te -
le zés sel nem ál la pít ha tó meg;

c) az olyan ká ro kat, ame lyek a be tö rés so rán ke let ke -
zett tűz vagy rob ba nás kö vet kez mé nyei (ezen ká ro -
kat a je len fel té tel sze rin ti tűz biz to sí tás alap ján té rí ti
meg a biz to sí tó);

d) az olyan ká ro kat, ame lye ket a biz to sí tot tal kö zös
ház tar tás ban élő sze mély jog el le ne sen el kö ve tő -
ként, fel buj tó ként vagy bűn se géd ként oko zott. A biz -
to sí tot tal kö zös ház tar tás ban élő sze mé lyek kel esik
egy te kin tet alá a biz to sí tott al kal ma zá sá ban ál ló,
fog lal ko zá sát a koc ká zat vi se lés hely szí nén gya ko ro ló
sze mély, vagy akit a biz to sí tott a biz to sí tás he lyé nek
fel ü gye le té vel meg bí zott. A biz to sí tó meg té rí ti 
a kárt, ha a biz to sí tott bi zo nyít ja, hogy bár a kár 
a fent le írt sze mé lyek (ki vé ve kö zös ház tar tás ban élő
csa lád tag) rész vé te lé vel ke let ke zett, de a biz to sí tott

te rü let elő le zár va volt, a be tö rés nél pe dig nem
hasz nál tak olyan kulcs má so la tot vagy ál kul csot,
amely az ere de ti fel hasz ná lá sá val ké szült;

e) ere de ti vagy kulcs má so lat tal tör té nő be ha to lás 
so rán ke let ke ző kárt, ha az el kö ve tő a kul csok hoz
nem a 2. a)-d) pon tok ban meg ha tá ro zott be tö ré ses
lo pás vagy rab lás út ján ju tott.

V.   A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya

1. A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya ki ter jed:
a) Az aján la ton fel tün te tett koc ká zat vi se lé si hely szí nen

ta lál ha tó, a biz to sí tott ál tal la kott la kó épü let he lyi -
sé ge i re vagy több la ká sos la kó épü let ese tén a biz to -
sí tott ál tal la kott la kás he lyi sé ge i re;

b) Csa lá di-, iker- vagy sor ház ese tén a la kó épü let ben
lé vő pin cé ben, pad lá son vagy zárt tá ro ló ban vagy
zárt mel lék épü let ben, il let ve ket tő nél több la ká sos
la kó épü let ben ta lál ha tó, biz to sí tott ál tal hasz nált,
zárt he lyi sé gek ben vagy zárt mel lék épü let ben tá rolt
in gó sá gok ese tén csak bú to rok ra, szer szá mok ra, ke -
rék pá rok ra, gép jár mű tar to zé kok ra, uta zá si- és sport -
esz kö zök re, fel fúj ha tó csó na kok ra, ál ta lá nos ház tar -
tá si in gó ság nak mi nő sü lő ru hák ra, élel mi sze rek re,
hű tő- és mo só gé pek re, va la mint fű tő anya gok ra;

c) Csa lá di-, iker-, vagy sor há zak ese tén a sza bad ban, 
a koc ká zat vi se lés hely szí ne ként meg ne ve zett tel ken
tá rolt ker ti bú to rok ra, ker ti szer szá mok ra, ál ta lá nos
ház tar tá si in gó ság nak mi nő sü lő ru hák ra;

d) A Ma gyar or szág te rü le tén be lü li köl tö zés ide je alatt
a Ma gyar or szág te rü le tén, a köl tö zés so rán hasz nált,
le zárt bú tor szál lí tó ko csi ra;

e) Ma gyar or szá g te rü le tén, át me ne ti leg, 3 hó nap nál
nem hosszabb ide ig, a koc ká zat vi se lés hely szí né ről 
a biz to sí tott ál tal ál lan dó an la kott he lyi ség be el vitt
ál ta lá nos ház tar tá si in gó sá gok ra;

f) Ma gyar or szág te rü le tén, a biz to sí tot tat ért rab lás 
so rán el tu laj do ní tott va gyon tár gyak ra.

VI.   A biztosított kármegelőzési és kárenyhítési
kötelezettsége

1. A szer ző dő és a biz to sí tott kö te les a koc ká zat vi se lés
hely szí ne ként meg je lölt épü let, min de nek e lőtt a te tő -
szer ke zet, a kül ső fa la za tok, az elekt ro mos-, víz- és gáz -
ve ze té kek, il let ve a hoz zá juk csat la ko zó - ide ért ve a biz -
to sí tás ba be nem vont - be ren de zé sek kar ban tar tá sá ról
és üzem ben tar tá sá ról fo lya ma to san gon dos kod ni.

2. Ha szak ér tői vé le mény, jog sza bály ban fog lalt épí tő ipa ri-
vagy ha tó sá gi elő í rá sok alap ján a fagy ká rok meg e lő zé se
ér de ké ben a víz ve ze té kek vagy egyéb víz ve ze tő be ren de -
zé sek hely re ál lí tá sa vagy pót lá sa, il let ve egyéb in téz ke -
dés szük sé ges, úgy azt a szer ző dő nek, biz to sí tott nak 
ha la dék ta la nul, de leg ké sőbb a biz to sí tó ál tal meg ha tá -
ro zott idő pon tig meg kell ten nie.
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3. A szer ző dő és a biz to sí tott kö te les gon dos kod ni:
a) a 72 órá nál hosszabb ide ig la kat lan vagy hasz ná la -

ton kí vü li vagy fel ü gye let nél kü li épít mé nyek víz ve ze -
té ke i nek és egyéb víz ve ze tő be ren de zé se i nek, 
ké szü lé ke i nek el zá rá sá ról;

b) fű té si idény ben va la mennyi víz ve ze ték és kap cso ló -
dó be ren de zés víz te le ní té sé ről, amennyi ben a fű tés
nem fo lya ma to san vagy nem a szo ká sos tel je sít -
ménnyel üze mel;

c) a fagy ká rok meg e lő zé se ér de ké ben a szük sé ges 
in téz ke dé sek meg té te lé ről;

d) bár mi lyen rö vid ide jű el tá vo zás ese tén a biz to sí tott
he lyi sé gek be zá rá sá ról;

e) min den ren del ke zés re ál ló biz ton sá gi és va gyon vé -
del mi be ren de zés üzem be he lye zé sé ről és a be ren -
de zé sek hasz ná la ta kor az azok kal kap cso la tos elő í -
rá sok be tar tá sá ról és be tar ta tá sá ról;

f) a va gyon vé del mi be ren de zé sek meg fe le lő és rend -
sze res kar ban tar tá sá ról.

4. Ha a biz to sí tott va gyon tárgy a meg ál la po dás sze rint ál -
lan dó an la kott épü let ben (az er re vo nat ko zó meg ál la po -
dás sze rin ti meg ha tá ro zás ban) ta lál ha tó, ak kor a la kott -
ság meg sza kí tá sa leg fel jebb össze sen évi 90 nap le het, 
e fö lött a fo ko zott ve szély hely zet mi att a szer ző dő nek és
a biz to sí tott nak be je len té si kö te le zett sé ge ke let ke zik.

VII.   Biz to sí tá si összeg, alul biz to sí tás, 
ön ré sze  se dés

1. A je len fel té telek alap ján az ál ta lá nos és ki e melt ház tar -
tá si in gó sá gok biz to sí tá si össze gét új ér té ken, az ér ték -
tár gyak biz to sí tá si össze gét for gal mi ér té ken kell meg ál -
la pí ta ni. Ér ték tár gyak for gal mi ér té ke meg e gye zik azok
át la gos vagy szak ér tő ál tal be csült el a dá si árá val.

2. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a kártérítés
felső határa káreseményenként a biztosítási kötvényen
meghatározott biztosítási összeg. Az egyes háztartási
ingóság vagyoncsoportokra vonatkozóan a biztosító a
kártérítés felső határát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a ki e melt ér té kű ház tar tá si in gó ság va gyon cso port ba

tar to zó va gyon tár gyak (III.4.2.) ese tén, amennyi ben
a fe lek más kép pen nem ál la pod tak meg, a kár té rí tés
fel ső ha tá ra az in gó ság biz to sí tás biz to sí tá si össze gén
be lül leg fel jebb a biz to sí tá si összeg 30%-a;

b) az értéktárgyak vagyoncsoportba tartozó
vagyontárgyak (III.4.3.) esetén, amennyiben a felek
másként nem állapodnak meg, a kártérítés felső
határa az ingóságbiztosítás biztosítási összegén
belül a biztosítási összeg 20%-a, de legfeljebb 
1 500 000 Ft káreseményenként és egy biztosítási év
alatt összesen. Az értéktárgyakról készített és a
biztosító részére a biztosítási ajánlattal egy időben,
illetve a biztosítási tartam alatt a vagyongyara po -
dást követő 15 napon belül, zárt borítékban eljutta -
tott értéklista esetén a kártérítés felső határa az
ingóságbiztosítás biztosítási összegén belül az

értéklistán szereplő összeg, de legfeljebb a biztosí -
tási összeg 20%-a.

c) kész pénz és ér ték pa pír (III.4.4.) va gyon cso port ba
tar to zó va gyon tár gyak ese tén kár ese mé nyen ként
leg fel jebb 50 000 Ft;

d) üve ge zé sek üveg tö ré se (III.4.5.) ese tén a kár té rí tés
fel ső ha tá ra 100 000 Ft kár ese mé nyen ként és 
200 000 Ft egy biz to sí tá si év alatt össze sen;

e) a Ma gyar or szág te rü le tén be lül, a köl tö zés so rán
hasz nált le zárt bú tor szál lí tó ko csit ért biz to sí tá si
ese mény kap csán a kár té rí tés fel ső ha tá ra 
200 000 Ft kár ese mé nyen ként és a biz to sí tá si év
alatt össze sen, amennyi ben har ma dik sze mély 
fe le lős sé gét nem le het meg ál la pí ta ni;

f) családi-, iker- vagy sorházak esetén a szabadban
tárolt in góságok kártérítésének felső határa 
40 000 Ft kár ese mé nyen ként és egy biztosítási év
alatt összesen;

g) Ma gyar or szá gon te rü le tén, át me ne ti leg, 3 hó nap nál
nem hosszabb ide ig, a koc ká zat vi se lés hely szí né ről 
a biz to sí tott ál tal ál lan dó an la kott he lyi ség be el vitt
ál ta lá nos ház tar tá si in gó sá gok kár té rí té sé nek fel ső
ha tá ra a biz to sí tá si összeg 5%-a ere jé ig kár ese mé -
nyen ként és a biz to sí tá si év alatt össze sen;

h) Ma gyar or szág te rü le tén, a biz to sí tot tat ért rab lás 
so rán el tu laj do ní tott va gyon tár gyak kár té rí té sé nek
fel ső ha tá ra 200 000 Ft kár ese mé nyen ként és 
a biz to sí tá si év alatt össze sen;

i) a kár té rí tés fel ső ha tá rá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
ak kor is ér vény ben ma rad nak, ha ugyan a zon ház tar -
tás ra több in gó ság biz to sí tást (több szö rös biz to sí tás)
is kö töt tek.

3. Be tö ré ses lo pás sal, rab lás sal és van da liz mus sal
(amennyi ben ezen ve szély re a biz to sí tá si vé de lem ki ter -
jed) össze füg gés ben ke let ke zett ká rok ese tén a biz to sí tó
kár fi ze té si kö te le zett sé ge a biz to sí tá si össze gig, de leg -
fel jebb a kár ren de zés so rán rög zí tett, tény le ge sen meg -
lé vő és üzem ben tar tott be tö rés vé del mi rend szer nek
meg fe le lő, a biz to sí tó ál tal meg ha tá ro zott és az aláb bi
pon tok ban és az 1. táb lá zat ban rög zí tett li mi te kig 
ter jed:
a) az elekt ro ni kai jel ző rend szer nél kü li mi ni má lis me -

cha ni kai vé de lem nek meg fe le lő kár fi ze té si li mi tek
ér vé nye sek a já ró szint től szá mí tott leg a lább 3 m al -
só pár kány ma gas ság gal ren del ke ző, nyit va ha gyott
ab la kon ke resz tül tör té nő be ha to lás ese tén,
amennyi ben a la kás ban ott hon tar tóz kod tak;

b) több ház tar tás ál tal kö zös hasz ná lat ban lé vő épü let -
ré szek ben tá rolt in gó sá gok ese tén a kár té rí tés fel ső
ha tá ra 50 000 Ft kár ese mé nyen ként és egy biz to sí -
tá si év alatt össze sen;

c) az 1. táblázatban szereplő védelmi szinteknek
megfelelő be tö rés védelmi rendszereket a biztosító
Vagyonvédelmi előírásai ha tá rozzák meg;

d) MABISZ által minősített értéktárolóban (Vagyonvé -
delmi előírások VIII. 16. pont) elzárva tartott kész -
pénz és értékpapír (III.4.4.) vagyoncsoportba tartozó
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vagyontárgyak esetén a kártérítés felső határa
legfeljebb 500 000 Ft káreseményenként és egy
biztosítási év alatt összesen;

e) amennyi ben a biz to sí tott he lyi ség be tö rés vé del mi
szint je nem éri el a mi ni má lis me cha ni kai vé de lem
szint jét, úgy a biz to sí tó kár té rí té sé nek fel ső ha tá ra
25 000 Ft kár ese mé nyen ként és biz to sí tá si éven ként
össze sen.

4. A biz to sí tó el te kint az alul biz to sí tott ság al kal ma zá sá tól:
a) amennyi ben a szer ző dő (biz to sí tott) a biz to sí tá si

össze ge ket he lye sen - a biz to sí tott va gyon tár gyak új
ér té ke sze rin ti hely re ál lí tá si költ sé ge i nek, il let ve 
ér ték tár gyak ese tén azok for gal mi ér té ké nek meg fe -
le lő en - ál la pí tot ta meg, to váb bá, ha a biz to sí tott 
va gyon tár gyak ra vo nat ko zó an a fo gyasz tói ár in dex
sze rin ti, a biz to sí tó ál tal fel a ján lott ér ték kö ve tést
min den biz to sí tá si év for du ló nál al kal maz ta, vagy;

b) ha a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek idő pont -
já ban a biz to sí tott va gyon tár gyak alul biz to sí tott sá ga
nem ha lad ja meg a 10%-ot.

Fen ti fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a biz to sí tó ér vé nye -
 sí ti az alul biz to sí tott ság Általános Vagyonbiztosítási Fel -
tétek XII. 4. pontjában meg ha tá ro zott kö vet kez mé nye it.

5. A biz to sí tó meg té rí ti a je len fel té tel sze rint biz to sí tott nak
mi nő sü lő kár ese mé nyek kel kap cso lat ban fel me rü lő, 
Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té tek sze rint meg ha tá ro -
zott bon tá si- és tör me lék el ta ka rí tá si költ sé ge ket, va la -
mint a tör me lé kek és hul la dé kok el szál lí tá sá nak költ sé -
ge it. A biz to sí tott költ sé gek té rí té sé nek fel ső ha tá ra 
a ház tar tá si in gó sá gok ra meg ha tá ro zott biz to sí tá si
összeg 2%-a.

6.   Jelen feltétel alkalmazásában a biztosítási szolgáltatás -
hoz kapcsolódó önrészesedés mértéke nulla, amennyi -
ben a biztosítási ajánlaton és biztosítási kötvényen ezzel
ellentétes kikötés nem szerepel.

VIII.   Kár té rí tés összege és kifi ze té se

1. Általános és kiemelt háztartási ingóságok biztosítási
összegének a vagyontárgy új értéke szerint történt meg -
határozásakor a biztosító a vagyontárgy
a) megsemmisülése vagy eltulajdonítása esetén

hasonló minőségű és fajtájú új vagyontárgy közvet -
lenül a káresemény bekövetkezése előtti új értékét
téríti meg. Megsemmisültek a vagyontárgyak, ha 

            A                    3 000 000                     5 000 000                   10 000 000                   15 000 000
            B                       500 000                     1 000 000                     2 000.000                     4 000 000
            C                       400 000                         500 000                     1 000 000                     1 500 000
            D                                    0                         300 000                         300 000                         500 000
            A                       300 000                         500 000                     1 000 000                     1 500 000
            B                                    0                         100 000                         200 000                         300 000
            C                                    0                                     0                                     0                                     0
            A                    6 000 000                   10 000 000                   15 000 000                   20 000 000
            B                       800 000                     2 000 000                     4 000 000                     6 000 000
            C                       600 000                     1 000 000                     1 500 000                     2 000 000
            D                       500 000                         500 000                     1 000 000                     2 000 000
            A                       600 000                     1 000 000                     1 500 000                     2 000 000
            B                       200 000                         300 000                         400 000                         500 000
            C                                    0                                     0                                     0                                     0
            A                  10 000 000                   15 000 000                   20 000 000                   30 000 000
            B                    1 000 000                     3 000 000                     6 000 000                     8 000 000
            C                    1 000 000                     1 500 000                     2 000 000                     2 500 000
            D                    1 000 000                     1 500 000                     2 500 000                     2 500 000
            A                    1 000 000                     1 500 000                     2 000 000                     2 500 000
            B                       400 000                         500 000                         600 000                         800 000
            C                                    0                                     0                                     0                                     0

1.táblázat:VédettségiszintheztartozókártérítésiértékhatárokFt-ban
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Vagyoncsoportokjelmagyarázata
A. Általános háztartási ingóságok (III.4.1.)
B. Kiemelt értékű háztartási ingóságok (III.4.2.)
C. Értéktárgyak (III.4.3.)
D. MABISZ által minősített értéktárolóban (Vagyonvédelmi előírások VIII. 16. pont) tárolt készpénz és értékpapír (III.4.4.), valamint az

értéktárgyak vagyoncsoportba (III.4.3.) tartozó nemesfémek, drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült
vagyontárgyak, valamint bélyeg- és érmegyűjtemény.
A D vagyoncsoportra meghatározott, értéktárolóban tárolt vagyontárgyak kártérítési határai a C vagyoncsoportra meghatározott
értékhatárok felett, azokat kiegészítve érvényesek, ugyanakkor az értéktárgyakra, illetve a készpénzre és értékpapírra meghatározott egyéb
limitek figyelembe vételével.
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a sérült részek pótlásával és javításával nem helyre -
állíthatók;

b) megrongálódása esetén a helyreállításhoz szüksé -
ges javítási munkálatok költségeit, de legfeljebb 
a károsodott használt vagyontárgy új értékét téríti
meg.

2. Általános és kiemelt háztartási ingóságok biztosítási
összegének a vagyontárgy új értéke szerint történt meg -
határozásakor a biztosító a vagyontárgy legfeljebb 
való ságos (avult) értékét téríti meg, amennyiben 
a károsodott vagyontárgy valóságos (avult) értéke köz -
vetlenül a káresemény bekövetkezése előtt kisebb volt,
mint a vagyontárgy új értékének 25%-a, azaz a káro so -
dott vagyontárgy avultságának mértéke meghaladja 
az új érték 75%-át. Az avultság mértéke a vagyontárgy
elhasználtságának fokát mutatja meg. A valóságos
(avult) értéken történő kártérítés úgy viszonyul az új
értéken történő kártérítéshez, mint a vagyontárgy való -
ságos (avult) értéke az új értékhez.

3. Általános és kiemelt háztartási ingóságok biztosítási
összegének a vagyontárgy új értéke szerint történt meg -
ha tározásakor a biztosító a vagyontárgy legfeljebb 
forgalmi értékét téríti meg, amennyiben a károsodott
vagyontárgyban közvetlenül a káresemény bekövetke -
zése előtt maradandó értékvesztés következett be.
Háztartási ingóságok esetében akkor beszélhetünk
mara dandó értékvesztésről, ha azok tartósan haszná la -
ton kívül vannak, illetve ha azok a háztartás mindenna -
pos működéséhez rendeltetésszerűen már nem használ -
hatók. A forgalmi értéken történő kártérítés úgy viszo -
nyul az új értéken történő kártérítéshez, mint a forgalmi
érték az új értékhez.

4. A biztosítási szerződés egyéb megállapításainak érvény -
ben maradása mellett a biztosító megtéríti:

a) az értéktárgyak esetében a forgalmi értéket;
b) betöréses lopás és rablás, valamint annak kísérlete

esetében a biztosított helyiségek megrongálódott
vagy eltulajdonított épületrészeinek és tartozékai -
nak beszerzési és helyreállítási költségét;

c) üvegtörés által okozott károk esetében a szokásos,
helyreállítási költségeket és a szükséges üvegezés
vagy burkolás költségeit;

d) a tapéta, festés, fal- és padlóburkolatok károsodása
esetén azok valóságos (avult) értékét. Tapétázást és
festést ért sérülés esetén a biztosító egy falsík sérü -
lése esetén a sérült falsík, egynél több falsík sérülése
esetén az egész helyiség helyreállítási költségének
valóságos (avult) értékét téríti. Fal- és padlóbur kola -
tok sérülése esetén a biztosító a ténylegesen sérült
felület helyreállításának valóságos (avult) értékét
téríti, kivéve, ha a sérült felület aránya a teljes bur -
kolattal borított felület 50%-ánál nagyobb, ekkor 
a térítés a teljes burkolat helyreállítására kiterjed;

e) készpénz esetében a pénz névértékét;
f) értékpapírok és takarékkönyvek esetében a belföldi

megsemmisítési eljárás költségeit;
g) a kárenyhítési költségeket.

5. A biztosító nem téríti meg:
a) a károsodott vagyontárgyak előszereteti értékét;
b) a közszolgálatban munkát végző tűzoltók és más

segítségnyújtásra kötelezettek által nyújtott szolgál -
tatások költségeit;

c) a mentési kötelezettség teljesítésekor keletkező
egészségkárosodás által keletkezett költségeket;

d) azon károkat, amelyek a Lakóépület biztosítás
Különös Feltételei vagy más biztosítási szerződés
alapján megtérülnek.
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B)   Ki e gé szí tő fe le lős ség biz to sí tás

I.   A biz to sí tá si ese mény

1. Biztosítási eseménynek tekintjük azt a káreseményt,
amelynek következtében a biztosított személyek magán -
sze mélyként a mindennapos életvitelük során harmadik
személynek kárt okoznak és a magyar polgári jog szabá -
lyai szerint a jelen I/3. pontban leírt vagyoni kár miatt
kártérítési kötelezettségük származik, vagy származhat.

2. A fen ti ek sze rint biz to sí tá si ese mény nek mi nő sül nek 
kü lö nö sen:
a) a Ház tar tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei A)

In gó ság biz to sí tás III. fe je ze te sze rint biz to sí tott 
va gyon tár gyak vagy azok ré sze i nek ren del te tés sze rű
bir tok lá sa vagy hasz ná la ta so rán vagy az zal össze -
füg gés ben oko zott ká rok;

b) ház tar tá si sze mély zet nek mun kál ta tói mi nő ség ben
oko zott ká rok;

c) olyan ven dég lá tás so rán oko zott ká rok, me lyek hez
nem szük sé ges ha tó sá gi vál lal ko zói en ge dély;

d) rá dió- és te le ví zió adást ve vő be ren de zés bir tok lá sá -
ból és üze mel te tés ből adó dó ká rok;

e) ke rék pár bir tok lá sa és hasz ná la ta so rán oko zott 
ká rok;

f) nem hi va tás sze rű en űzött sport te vé keny ség so rán
oko zott ká rok;

g) vá gó-, szú ró- és lő fegy ve rek en ge dé lye zett tar tá sa,
és ezen esz kö zök sport esz köz ként il let ve jo gos ön vé -
del mi cé lok ra tör té nő al kal ma zá sa so rán oko zott 
ká rok;

h) há zi ál la tok, ki vé ve ebek tar tá sá val kap cso lat ban 
ke let ke zett ká rok; a biz to sí tás ha tá lya ki ter jed a kis -
ál la tot tar tó, gon do zó vagy a ren del ke zés re jo go sult
sze mély kár té rí té si kö te le zett sé gé re;

i) elekt ro mos és vi tor lás ha jók, csó na kok al ka lom sze rű
hasz ná la ta (ki vé ve e va gyon tár gyak üzem ben tar tá -
sa) so rán oko zott ká rok ra;

j) egyéb nem mo tor ral meg haj tott ví zi jár mű vek, il let -
ve ha jó mo del lek tar tá sá ból és hasz ná la tá ból ere dő
ve szé lyek; e te kin tet ben biz to sí tot tak azon sze mé -
lyek is, akik az üzem ben tar tó en ge dé lyé vel az esz -
közt hasz nál ják és aki ket az esz köz zel szál lí ta nak;

k) a nem mo tor ral meg haj tott, leg fel jebb 5 kg re pü lő
tö meg gel ren del ke ző re pü lő mo del lek üzem ben 
tar tá sa és hasz ná la ta ál tal oko zott ká rok.

3. Jelen feltétel alapján a biztosító megtéríti a biztosítási
eseménynek minősülő, szerződésen kívül okozott
személy  sérüléses vagy tárgyrongálási (dologi) károkozás -
ra visszavezethető vagyoni károkat, a harmadik személy
által követelt kártérítés megállapításával és elhárításával
kapcsolatban a biztosító által előzetesen jóváhagyott
vagy az útmutatásai alapján felmerült eljárási költsége -
ket, továbbá a biztosító utasítására folytatott eljárások
során felmerült jogi védelem költségeit. A biztosító 
a biztosított kérésére a költségeket megelőlegezheti.

4. A biz to sí tá si szer ző dés al kal ma zá sá ban há zi ál lat nak mi -
nő sül nek a macs ka-, a ba rom fi fé lék, to váb bá a hob bi ál -
la tok (mint pl.: az arany hör csög, ten ge ri ma lac, fe hér
egér, fe hér pat kány, pa pa gáj és egyéb nem ra ga do zó kis
ma da rak, ga lam bok, tek nő sök, ak vá ri u mi ha lak). A biz to -
sí tá si szer ző dés szem pont já ból nem mi nő sül nek há zi ál -
lat nak és így a biz to sí tá si vé de lem nem ter jed ki az eg zo -
ti kus ál la tok, mint pl.: kí gyó fé lék, kro ko di lok és ali gá to -
rok, mér ges pó kok, skor pi ók és maj mok tar tó já ra.
Ebet tar tó, őr ző, gon do zó biz to sí tott sze mély kár té rí té si
kö te le zett sé gei csak kü lön meg ál la po dás (2489. sz. zá ra -
dék) alap ján biz to sí tot tak.

5. Több ugyan a zon ok ból be kö vet ke ző kár ese mény, il let ve
azon ha son ló okok mi att be kö vet ke ző kár ese mény, me -
lyek kö zött jo gi, gaz da sá gi vagy mű sza ki össze füg gés áll
fenn, egy biz to sí tá si ese mény nek mi nő sül nek füg get le -
nül a ká rok be kö vet ke zé sé nek, il let ve az igé nyek
 ér vé nye sí té sé nek idő be ni el osz lá sá tól és az igényt ér vé -
nye sí tő ká ro sul tak szá má tól (so ro zat kár).

6. Sze mé lyi sé rü lé ses kár nak mi nő sül az em ber ha lá la vagy
bár mi lyen tes ti sé rü lé se. Do lo gi kár nak mi nő sül a va -
gyon tár gyak meg ron gá ló dá sa és meg sem mi sü lé se, ide
nem ért ve azok el vesz té se vagy el tű né se kö vet kez té ben
ke let ke zett ká ro kat.

II.   Biz to sí tott sze mé lyek

1. Je len fel té te lek sze rint biz to sí tot tak:
a) a biz to sí tá si szer ző dé sen be lül a ház tar tá si in gó ság -

biz to sí tás ban név sze rint fel tün te tett biz to sí tott, 
il let ve a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té nek idő -
pont já ban a ve le ál lan dó jel leg gel (élet vi tel sze rű en)
együtt élő há zas tár sa vagy élet tár sa és ve lük együtt
élő szü le ik;

b) a biz to sí tott, il let ve a ve le élet vi tel sze rű en együtt élő
há zas tár sá nak vagy élet tár sá nak ve lük élet vi tel sze -
rű en együtt élő kis ko rú gyer me kei, uno kái, örök be fo -
ga dott vagy ne velt gyer me kei, mos to ha gyer me kei;
ezen sze mé lyek 25 éves élet ko ruk be töl té sé ig,
amennyi ben nem ren del kez nek ön ál ló sa ját ház tar -
tás sal és rend sze res, ön ál ló jö ve de lem mel;

c) a biz to sí tott ré szé re mun ka vég zés re irá nyu ló szer ző -
dés sel vagy szí ves sé gi ala pon ház tar tá si mun kát
vég ző sze mé lyek.

III.   Ki zá rá sok

1.   Kiegészítő felelősségbiztosítás esetén az Általános Va -
gyonbiztosítási Feltétek IX. 1. a)-h) pontjaiban meghatá -
rozott általános kizárásokon túlmenően a biztosítási
védelem nem terjed ki az alábbiakra:
a) a ga ran cia vál la lás ból ere dő kár igé nyek re;
b) a ter mé kek kel és szol gál ta tá sok kal kap cso la tos 

fe le lős sé gi kár igé nyek re;
c) a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fe le lős sé g nél szi go -
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rúbb, il let ve szer ző dés ben vagy egy ol da lú nyi lat ko -
zat ban vál lalt kö te le zett sé gen ala pu ló kár igé nyek re;

d) a biztosítottak maguknak, egymásnak, közeli
hozzátartozóinak (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont)
vagy üzlettársaiknak okozott károkkal kapcsolatos
kárigényekre;

e) gaz da sá gi tár sa ság vagy vál lal ko zás kár igé nyé re
olyan mér ték ben, ahogy a szer ző dő, a biz to sí tot tak
vagy azok hoz zá tar to zói a szer ve zet ben, tár sa ság -
ban ré sze sed nek;

f) ke re ső fog lal ko zás, te vé keny ség vég zé se so rán, il let -
ve az zal össze füg gés ben oko zott ká rok kal kap cso la -
tos igé nyek re;

g) az I. fe je zet 2. pont i) — k) pon tok ban meg ha tá ro -
zot tak ki vé te lé vel ví zi és lé gi jár mű, szá raz föl di 
mo to ros jár mű és gé pi meg haj tá sú sport esz kö zök
üzemben tar tó ja ként és hasz ná ló ja ként oko zott 
ká rok kal kap cso la tos igé nyek re;

h) a kö te le ző gép jár mű-fe le lős ség biz to sí tás ha tá lya
alatt ál ló jár mű hasz ná la tá val oko zott ká rok kal 
kap cso la tos igé nyek re;

i) a kör nye zet szennye zé sé vel kap cso la to san oko zott
kár igé nyek re;

j) ál la ti erő mun ka vég zés re va ló hasz ná la ta köz ben,
vagy az zal össze füg gés ben oko zott kár igé nyek re;

k) a biz to sí tott ál tal hasz nált, szál lí tott, meg mun kált,
vagy egyéb te vé keny ség tár gyát ké pe ző va gyon tár -
gyak ban ke let ke zett ká rok kal kap cso la tos igé nyek re;

l) in gat la nok azon ré sze i ben ke let ke zett ká rok kal kap -
cso la tos kár igé nyek re, ame lyek meg mun ká lás, hasz -
ná lat vagy egyéb más te vé keny ség köz vet len ha tá -
sá nak van nak ki té ve;

m) hő mér sék let, gáz, gőz, fo lya dék, ned ves ség vagy
nem atmosz fé ri kus anyag (pl.: füst, por, ko rom, stb.)
fo lya ma tos ki bo csá tá sa vagy ha tá sa ál tal vagy ez zel
össze füg gés ben oko zott ká rok kal kap cso la tos igé -
nyek re;

n) ál ló- vagy fo lyó víz ki öm lé se ál tal oko zott ká rok kal
kap cso la tos kár igé nyek re;

o) elekt ro mág ne ses me zők ha tá sá val köz vet len oko za ti
össze füg gés ben ke let ke zett ká rok kal kap cso la tos
kár igé nyek re;

p) in gat lan bir tok lá sa és hasz ná la ta kö ré ben azok üze -
mel te té sé vel, fel ü gye le té vel, fenn tar tá sá val, meg vi -
lá gí tá sá val és gon do zá sá val vagy ezek kel össze füg -
gés ben oko zott kár igé nyek re;

q) va dá szat so rán vagy az zal össze füg gés ben oko zott
kár igé nyek re;

r) fer tő ző be teg ség hor do zó ja ként fer tő zés sel vagy 
az zal össze  füg gés ben oko zott kár igé nyek re;

s) a biz to sí tott, a szer ző dő vagy a he lyet te el já ró 
cse lek vő ké pes sze mé lyek ál tal köl csön vett, ki bé relt,
meg ter helt, ha szon bér be vagy meg őr zés be vett 
va gyon tár gyak ká ra i val kap cso la tos kár igé nyek re;

t) a biztosított vagy a biztosított felelőssége alá tarto -
zó személy szándékos károkozása vagy bűncselek -
ménye kapcsán keletkezett kárigényekre;

u) azon kárigényekre, melyek a biztosított részére munka -
végzésre irányuló szerződéssel vagy szívességi alapon
háztartási munkát végző személyek társadalom bizto -
sítási törvény alapján munkahelyi balesetnek minősülő
személyi sérüléseivel kapcsolatosan keletkeztek;

v) a sérelemdíj igényekre, amelynek megfizetésére a bizto -
sított vagy a biztosított felelőssége alá tartozó személy
jogszabály értelmében köteles.

IV.   A biz to sí tás te rü le ti és idő be li ha tá lya

1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se - amennyi ben a szer ző dés
el len ke ző ki kö tést nem tar tal maz - ki zá ró lag a Ma gyar or -
szág te rü le tén oko zott és be kö vet ke zett ká rok ra ter jed ki.

2. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si szer ző dés ha tá -
lya alatt oko zott, be kö vet ke zett és be je len tett ká rok ra
ter jed ki.

3. So ro zat kár be kö vet ke zé sé nek idő pont ja az, ami kor 
az el ső kár ese mény be kö vet ke zett.

4. Sze mé lyi sé rü lé ses kár be kö vet ke zé se ese tén két sé ges
eset ben a biz to sí tá si ese ményt ak kor te kint jük be kö vet -
ke zett nek, ha or vos a tes ti sé rü lés té nyét meg ál la pí tot ta.

5. Az a kár ese mény, amely ugyan a biz to sí tá si vé de lem 
ha tály ba lé pé se után kö vet ke zett be, de a kár ese ményt
ki vál tó ok még a biz to sí tá si szer ző dés meg kö té sé nek idő -
pont ja előtt me rült fel, csak ab ban az eset ben biz to sí tott,
ha a biz to sí tá si szer ző dés meg kö té sé nek idő pont já ig
sem a szer ző dő fél nek, sem a biz to sí tó nak nem volt tu -
do má sa a kár ese ményt ki vál tó ok ról.

V.   A biz to sí tó szol gál ta tá sa

1. Biztosítási esemény esetén a kártérítés felső határa biz -
to sítási eseményenként a biztosítási kötvényen megha -
tá  ro zott biztosítási összeg. A biztosító a biztosított jogi
képviseleti költségeit és a kamatokat is csak a biztosítási
összeg erejéig téríti meg.

2. Az egy biz to sí tá si éven be lül be kö vet ke zett több biz to sí -
tá si ese mény re a biz to sí tó leg fel jebb a min den kor ér vé -
nyes, biz to sí tá si ese mé nyen ként meg ha tá ro zott biz to sí -
tá si összeg há rom szo ro sá ig nyújt fe de ze tet.

3. A biz to sí tá si összeg je len ti a biz to sí tó ma xi má lis kár té rí -
té si kö te le zett sé gét ak kor is, ha a biz to sí tá si vé de lem 
ha tá lya több kár té rí tés re kö te le zett sze mély re is ki ter jed,
il let ve ha egy vagy több biz to sí tó nál ugyan ar ra a ház tar -
tás ra vo nat ko zó lag több biz to sí tá si szer ző dést is meg kö -
töt tek.

4. A biz to sí tó a kár té rí tést a ká ro sult nak fi ze ti ki. A biz to sí -
tott nak csak ab ban az eset ben fi zet a biz to sí tó, ha az 
a ká ro sult nak már ki fi zet te a kár össze gét. Ez eset ben 
a biz to sí tott nak be kell mu tat nia a ká ro sult ál tal adott
át vé te li el is mer vényt.

5. Ha a biztosított a vele szemben támasztott kártérítési
igények miatti felelősségét vagy összegszerű helytállási
kötelezettsége mértékét nyilvánvalóan megalapozat la -
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nul 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.   Jelen kiegészítő biztosítás önrészesedést nem tartalmaz.

VI.   Egyéb ren del ke zé sek

1. A károsult kártérítési igényének a biztosított által történt
elismerése, teljesítése és az azzal kapcsolatos egyezsége
a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha ahhoz a bizto -
sító előzetesen hozzájárult vagy azt utólag tudomásul
vette.
Nem hivatkozhat a biztosító arra, hogy a károsult követe -
lésének a biztosított által történt elismerése, teljesítése
vagy az azzal kapcsolatos egyezsége vele szemben
hatály talan, ha a követelés nyilvánvalóan megalapozott.

2. A biztosított bírósági marasztalása a biztosítóval szem -
ben akkor hatályos, ha a biztosító a perben részt vett, 
a biztosított képviseletéről gondoskodott vagy ezekről
lemondott.

3. Felelősségbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban a
biztosítót a biztosított súlyosan gondatlan magatartása
nem mentesíti a károsulttal szemben, a biztosító azon -
ban a kártérítésként kifizetett összeg megtérítését köve -
telheti a biztosítási kötvényben megjelölt biztosítottól,

ha a biztosított vagy megbízottja a kárt súlyosan gondat -
lanul okozta.

4. Felelősségbiztosítás kapcsán súlyos gondatlanságnak
minősül, ha:
a) a biz to sí tott a ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé -

keny sé get en ge dély nél kül vég zett és ez ál tal oko -
zott kárt;

b) a biz to sí tott azo nos kár oko zá si kö rül mé nyek kel
vissza té rő en oko zott kárt, és a biz to sí tó fel hí vá sa 
el le né re a kár oko zás kö rül mé nye it nem szün tet te
meg, bár az meg szün tet he tő lett vol na;

c) a biz to sí tot tat har ma dik sze mély a kár ese mény 
be kö vet ke zé sé nek le he tő sé gé re fi gyel mez tet te
és a kár ese mény ez u tán a szük sé ges in téz ke dés hi á -
nyá ban kö vet ke zett be;

d) a biz to sí tott a fegy ver hasz ná lat ha tó sá gi elő í rá sa it
meg sze gi.

VII.   A különös feltételek Polgári Törvény -
könyvtől lényegesen eltérő rendelkezései

1. A PTK. 6:470. § (3) bekezdésétől eltérően a biztosító 
a biztosított jogi képviseleti költségeit és a kamatokat is
csak a biztosítási összeg erejéig téríti meg (háztartási
ingóságbiztosítás különös feltételei B/V. 1.).
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Zá ra dé kok

2526 Háztartási ingóság biztosítási összegének
meghatározása a lakáscélú helyiségek
alapterülete alapján, értékkövetés kikötése
mellett

1. Jelen záradék az ERGO Lakásbiztosítás Extra kockázati
csomagjában a biztosítási összeg megállapításának
módja szerint érvényesül.

2. A biztosító az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek XII.
fejezetének az alulbiztosítottságáról szóló rendelkezé sei -
től eltérően a jelen záradék szerint vizsgálja az alulbizto -
sí tottságot, amennyiben a szerződő a háztartási ingóság
biztosítási összegének a biztosító által a lakóépület
lakás célú helyiségeinek alapterülete alapján számított
vagy annál nagyobb értéket alkalmazza és minden év -
ben elfogadja a biztosító által megállapított értékkö ve -
tést. Ez nem vonatkozik többszörös biztosításokra.

3. A háztartási ingóság biztosítási összegének jelen záradék
szerint történő meghatározása esetén az alulbiztosított -
ság vizsgálatát a tényleges és az ajánlaton feltüntetett
lakáscélú helyiség alapterület arányában végzi el a biz -
tosító, amennyiben a biztosított épületen bekövetkezett
változások (különösen a hozzá- és átépítés) miatti lakás -
célú alapterület-növekedés nem történt. Amennyiben 
az épületen bekövetkezett változások miatt az épület
lakáscélú alapterülete növekedett, a biztosító az alul -
biztosítottság vizsgálata során a növekedés arányát is
figyelembe veszi.

4. Amennyiben a káresemény kapcsán fény derül arra,
hogy a lakóépület lakáscélú helyiségeinek tényleges
alapterü lete meghaladja a szerződő által az ajánlaton
feltünte tett mértéket, akkor a kártérítés az ajánlaton
feltüntetett lakáscélú alapterületnek a tényleges
lakáscélú alapterü lethez viszonyított arányában csökken.
Amennyiben a fenti módon számított alulbiztosítottság
nem haladja meg az 5%-ot, vagy ha a biztosítási összeg
eléri a bizto sított vagyontárgy káridőponti új értékének 
a 90%-át, a biztosító eltekint az alulbiztosítottság követ -
kezmé nyei nek alkalmazásától.

5.   Jelen záradék alkalmazásában a biztosítási összeg számí -
tási alapját képező négyzetméterérték a kockázatviselés
helyszínén található lakóépület lakás céljára használt
nettó alapterületének 100%-a. A nem lakás céljára szol -
gá ló helyiségek alapterületét nem kell figyelembe venni.

6. Lakás céljára használt épületrésznek minősül a lakás
összes, a biztosított kizárólagos tulajdonában, illetve
használatában lévő alábbi része:
a) lakószoba, nappali, előszoba, konyha, étkező, für -

dőszoba, WC;
b) lakás tetőterében kialakított helyiségek azon része,

ame lyek ben a belmagasság legalább 1,9 m;
c) talajszint alatti padozatú, lakás céljára használt

helyiségek;
d) hobbiszoba, konditerem;
e) lakáson belül kialakított galéria, szauna, pezsgő -

fürdő.

7. Nem lakás céljára szolgáló épületrészeknek minősül 
a biztosított kizárólagos tulajdonában illetve használa -
tában álló:
a) pince, kazán, mosókonyha, tároló helyiség;
b) a lakóépületben bárhol lévő műhely, üzlethelyiség,

garázs;
c) loggia, tornác, veranda, terasz.
Ezeken felül nem kell figyelembe venni az alapterület
kiszá mításakor:
a) nem beépített tetőteret, padlást;
b) többlakásos lakóépületben található lakás esetén 

a közös tulajdonú helyiségeket, pl.: lépcsőházat,
tárolót, terem garázst.

8. A fogyasztói árindex szerinti automatikus értékkövetésre
évente, a biztosítási évfordulón kerül sor. Az automatikus
értékkövetés elmaradása esetén jelen záradék érvényét
veszti.

2036 Cse re la kás több let költ sé ge, 0,5‰
Ezen zá ra dék ke re té ben fe lek meg ál la pod nak, hogy ha 
a biz to sí tá si ese mény nek mi nő sü lő kár ese ménnyel
össze füg gés ben a szer ző dő/biz to sí tott ál tal hasz nált 
la kás tel je sen vagy rész le ge sen hasz nál ha tat lan ná vá lik
és ha a szer ző dő/biz to sí tott fél től nem vár ha tó el, hogy 
a la kás ép ség ben ma radt ré szé ben tar tóz kod jon, ak kor 
a biz to sí tó a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé től an nak
lak ha tó vá vá lá sáig, de leg fel jebb 6 hó na pig meg té rí ti az
ide ig le nes, ere de ti hez ha son ló ki é pí tett sé gű és nagy sá gú
la kás bér le ti dí jon és re zsi költ sé gen fe lü li egyéb iga zolt
költ sé ge it. A kár té rí tés fel ső ha tá ra na pon ta leg fel jebb 
a ház tar tá si in gó sá gok biz to sí tá si össze gé nek 0,5‰-e
kár ese mé nyen ként.

2048 Iratok, dokumentumok és bankkártyák pótlása, 2%
Ezen zá ra dék ke re té ben fe lek meg ál la pod nak, hogy 
a biz to sí tó meg té rí ti a biz to sí tá si ese mény nek mi nő sü lő
kár ese ménnyel össze füg gés ben ira tok/do ku men tu mok
meg sem mi sü lé se vagy el ve szé se ese tén azok új ra be -
szer  zé si va la mint ér vény te le ní té si költ sé ge it. A kár té rí tés
fel ső ha tá ra a ház tar tá si in gó sá gok biz to sí tá si össze gé -
nek 2%-a kár ese mé nyen ként és egy biz to sí tá si év alatt
össze sen.

2038 Van da liz mus ból ere dő ká rok
Ezen zá ra dék ke re té ben fe lek meg ál la pod nak, hogy 
a biz  to sí tó meg té rí ti a Ház tar tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö -
nös Fel té te lei IV. fe je ze te sze rint van da liz mus nak mi nő -
sü lő biz to sí tá si ese mény so rán a szer ző dés sze rint biz to -
sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke ző ká ro kat.

2039 Üveg ke rá mia fő ző la pok tö rés ká ra
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tó az üveg tö rés re meg -
ha tá ro zott kár té rí té si li mi ten be lül meg té rí ti a koc ká zat -
vi se lé si he lyen a biz to sí tott üveg ke rá mia fő ző lap pal el lá -
tott elekt ro mos tűz hely ke rá mia lap já nak tö rés- és re pe -
déská ra it.
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2040 Vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tó meg té rí ti a biz to sí tott
elekt ro mos gé pek ben, ké szü lé kek ben és be ren de zé sek -
ben vil lám csa pás kö vet kez té ben ke let ke zett túl fe szült -
ség vagy in duk ció ál tal oko zott ká ro kat.

2049 Eltulajdonított, elveszített kulcs zárcsere költségei
és kaputelefon rongálási károk

Ezen záradék keretében a biztosító megtéríti: 
a) a biztosított lakás bejárati ajtajának igazolt zárcsere

költségeit, ha az eredeti vagy másolat kulcsokat 
a szerződőtől/biztosított(akt)ól vagy a lakás gondo -
zásával megbízott személytől Magyarország terüle -
tén belül ellopták vagy Magyarországon véghezvitt
betö réses lopás vagy rablás során eltulajdonították,
vagy a szer ző dő/biztosított elvesztette; 

b) a kockázatviselés helyén lévő, a biztosított épülethez
tartozó kaputelefon kültéri egységében ismeretlen
személy által okozott rongálási kárt.

A kártérítés felső határa 50 000 Ft káreseményenként és
egy biztosítási év alatt összesen, ezen belül kulcsok
elvesztése vagy kaputelefon rongálás esetén 8 000 Ft
káreseményenként és egy biztosítási év alatt összesen. 
A kár bejelentésekor a biztosított nevére és a kockázat -
viselés helyére kiállított, a MABISZ által minősített
biztonsági zárbetétről szóló számlát, valamint a kulcsok
ellopása vagy elrablása esetén rendőrségi feljelentés
másolati példányát kell csatolni.

2042 Víz ki öm lé se ak vá ri um ból
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tó meg té rí ti a koc ká zat -
vi se lés he lyén el he lye zett ak vá ri um üve ge zé sé nek tö ré -
se, re pe dé se, a ra gasz tás, tö mí tés hi bá ja mi att ki á ram ló
víz ál tal a biz to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott ká ro kat.
Je len zá ra dék sze rin ti biz to sí tá si vé de lem nem ter jed 
ki az ak vá ri u mot és an nak tar tal mát ért ká rok ra.

2043 Eu ró pai te rü le ti ha tály
Ezen zá ra dék ke re té ben a fe lek meg ál la pod nak, hogy 
a Ház tar tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei B) Ki e -
gé szí tő Fe le lős ség biz to sí tás IV. fe je zet 1. pont já tól el té -
rő en a biz to sí tá si vé de lem a föld raj zi ér te lem ben vett 
Eu ró pa te rü le tén be lül és/vagy a Föld kö zi-ten ger rel ha tá -
ros or szá gok bár me lyi ké ben oko zott és be kö vet ke zett ká -
rok ra ter jed ki.

2050 Árvíz, felhőszakadás, csapadékvíz, valamint
hótömeg di na mikus hatása által okozott károk

Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett a
biztosító megtéríti a bizto sított vagyontárgyak árvíz,
felhőszakadás, csapadékvíz, valamint hótömeg
dinamikus hatása által okozott kárát.

1. Árvíznek minősül az állandó vagy időszakos jellegű
természetes és mesterséges vízfolyások, tavak és
víztározók olyan előre nem látható, rendszertelen
vízszintemelkedése és megáradása, ami kor a víz árvíz
ellen védett területeket önt el. Árvízkárnak minősül

továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a
magas vízállás következtében keletkező buzgárok és
fakadóvizek károsító hatása is.

2. Felhőszakadás által okozott kárnak minősül a hirtelen
lehulló, nagy mennyiségű esővíz rombolással vagy
elöntéssel kifejtett károsító hatása, ideértve a
szabályszerűen kialakított és kar bantartott csapadékvíz
elvezető rendszerek elégtelenné válása miatt keletkezett
kárt is.

3. Csapadék- és olvadékvíz által okozott kárnak (beázás)
minősül az időjárásból származó csapadék biztosított
lakóépület határoló falain belül okozott kára.
A biztosítási védelem kizárólag teljesen zárt épületre 
terjed ki az alábbiak szerint:
a) a tető szigetelésének, fedésének, a panelhézag 

tö mí té sének, a nyílászáró szigetelésének vagy 
a vízelvezető vízorr hibája miatti kárra;

b) a vihar által megrongált állandó tetőn - kivéve az
ideiglenes fedést, építés és felújítás alatt álló
tetőszerkezeteket - vagy nyílászárón a viharral
beáramló csapadékvíz által, ázta tással okozott
kárra;

c) a tetőről lecsúszó hó vagy a jégverés hatására
szilárd épületrész (állandó tetőfedés), szabályosan
bezárt ablak, illetve kültéri ajtó megrongálódása,
megsemmisülése kö vetkeztében az épületbe
beáramló olvadékvíz által oko zott kárra.

Nem biztosítottak:
a) a talajnedvesség és annak hosszú távú

következményei miatt a biztosított ingóságokban
keletkezett kár;

b) a biztosított épület átépítése, hozzáépítés, javítási
mun ká latok során, a tetőn keletkező nyílások vagy 
a nyitott tető nyílások (tetőablak, illetve nyitott ablak
és ajtó) miatt be kö vetkezett kár;

c) a talajszint alatti padozatú helyiségekben tartott 
va  gyon tárgyakat ért károk, kivéve, ha azokat a
padlószinttől lega lább 25 cm magas állványon
helyezték el.

4. Hótömeg dinamikus hatása által okozott kárnak minősül
a termé szetes módon, nagy mennyiségben felgyülemlett
hó vagy jég tömeg kizárólag a biztosított lakóépületről
való lezúdulása miatt a biztosított vagyontárgyakban
keletkezett kár.

5. A biztosítási védelem nem terjed ki:
a) talajvíz, talajvízszint emelkedése vagy belvíz által

okozott kárra; 
b) fa korhadása, penészesedés, gombásodás miatt

keletkezett kárra;
c) hegyről lezúduló föld, sár, kövek miatti kárra, amely

ter mé szetes víz hatására indul meg; 
d) az építési hiányosságok, hibás kivitelezés, valamint

nem megfelelő karbantartás miatt keletkezett kárra.
6. A kártérítési felső határa - a biztosított mellékköltséget is

beleértve - 400 000 Ft káreseményenként és egy 
biztosítási év alatt összesen. A jelen záradék 3. a) pont -
jában körülírt károk esetén a biztosító ugyanazon helyi -



45BIGS1003V12

ség ismétlődő beázására csak akkor fizet kártérítést, ha
az előzménykár utáni javítást és a beázási kár helyreállí -
tását igazolták.

2046 Bő ví tett üveg tö rés
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés egyéb ré sze i -

nek vál to zat lan ér vény ben ma ra dá sa mel lett az üveg tö -
rés biz to sí tás ki ter jed:
a) az épület nyílászáróinak Háztartási Ingóságbiz tos -

ítás Különös Feltételei III.4.5. szerinti sík-, drót- és
katedrál üvegezésére, bútor- és képüvegre, illetve
fali tükörre;

b) a biz to sí tot tak ál tal ki zá ró la go san hasz nált he lyi sé -
gek vagy épü let összes szer ke ze ti leg be é pí tett üve -
ge zé sére;

c) a szél fo gó, üveg- és elő te tő üve ge zé sére;
d) az épü le ten le vő vákuum- és sík kol lek to r üve ge zé -

sére;
e) az üveg, ple xi- és ak ril üveg zu hany ka bin üve ge zé -

sére is.
A biz to sí tá si vé de lem nem ter jed ki az üz let he lyi sé gek
üve ge zé sé re.
Az üveg tö rés biz to sí tá si ese mény kár té rí té sé nek fel ső
ha tá ra 500 000 Ft kár ese mé nyen ként és 1 000 000 Ft
egy biz to sí tá si év alatt össze sen.

2487 Gép jár mű fel tö ré se kap csán ke let ke ző ká rok 
fe de ze te

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tó meg té rí ti a biz to sí tott
sze mély tu laj do ná ban lé vő, a la kás tar tal mát ké pe ző
sze mé lyes va gyon tár gyak ká rát, ha azo kat Ma gyar or szág
te rü le tén be lül, a biz to sí tott tu laj do ná ban lé vő sze mély -
gép jár mű je len fel té te lek alap ján be tö rés nek mi nő sü lő
fel tö ré se kor el tu laj do ní tot ták. A biz to sí tá si vé de lem csak
a gép jár mű zárt cso mag tar tó já ban tá rolt va gyon tár gyak -
ra ter jed ki. Ér ték tár gyak ra, kész pénz re, szó ra koz ta tó -
elekt ro ni kai cik kek re, op ti kai be ren de zé sek re, elekt ro ni -
kus el ven mű kö dő ké szü lé kek re (pl. TV, vi deó le ját szó, ka -
me ra, HI-FI, sze mé lyi szá mí tó gép) a biz to sí tá si vé de lem
nem ter jed ki. A fel tö rés ből ere dő kárt ha la dék ta la nul be
kell je len te ni a ha tó sá gok nak és a biz to sí tó nak.
A kár té rí tés fel ső ha tá ra 150 000 - Ft kár ese mé nyen ként
és egy biz to sí tá si év alatt össze sen.

2488 Ide gen va gyon tár gyak, 5%
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett 
a biztosító megtéríti:
a) a vállalkozói tulajdonban lévő, irodai célt szolgáló

vagyontárgyak kárát, amennyiben a vállalkozásnak
részben vagy egészben a biztosított(ak) a tulajdo no -
sa(i) és a vállalkozás székhelye, telep helye, fiók te -
lepe a biztosítási kötvény szerinti koc ká zat viselési
hely;

b) a biztosítottakon kívüli, ideiglenesen a kockázat vise -
lés helyén tartózkodó harmadik személy - kivéve

bérlő, fizetővendég - személyes használatában lévő,
általános háztartási ingóságnak minősülő vagyon -
tárgyának más biztosítási szerződés alapján nem
térülő kárát.

A kártérítés felső határa a háztartási ingóságok biztosí -
tási összegének 5%-a káreseményenként és egy biztosí -
tási év alatt összesen.

2489 Eb tar tói fe le lős ség biz to sí tás
Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer ző dés egyéb
ren del ke zé se i nek vál to zat lan ér vény ben ma ra dá sa mel -
lett a biz to sí tá si vé de lem ki ter jed eb(ek)et tar tó, őr ző,
gon do zó, a Ház tar tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te -
lei B) fe je ze te alap ján biz to sí tott sze mély(ek) kár té rí té si
kö te le zett sé ge i re is. Nem ter jed ki a biz to sí tá si vé de lem
az ebek fe dez te té sé vel vagy ebek ha szon szer zés cél já ból
tör té nő te nyész té sé vel össze füg gés ben ke let ke ző kár té rí -
té si kö te le zett sé gek re. Nem ter jed ki a biz to sí tá si vé de -
lem a staffordshire ter ri er, a pit bullterrier, a staffordshire
bullterrier és ezek ke ve ré ke it, va la mint a rottweiler 
faj tá jú ebe ket tar tó, őr ző, gon do zó biz to sí tott sze mé lyek
kár té rí té si kö te le zett sé ge i re.
A biz to sí tá si vé de lem a Ma gyar or szág te rü le tén be kö vet -
ke zett ká rok ra ter jed ki.
A kár té rí tés fel ső ha tá ra 3 000 000 Ft kár ese mé nyen ként
és egy biz to sí tá si év alatt össze sen.

2495 Földrengés okozta károk megtérítése 
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása és az Álta -
lános Vagyonbiztosítási Feltételek IX.1.f) kizárásának
feloldása mellett a biztosító megtéríti a biztosított
vagyontárgyak földrengés által okozott kárait. 
Földrengés az a kár, amelyet a kockázatviselés helyén 
az MSK-64 skála hatos fokozatát elérő földrengés okoz. 
A kártérítés felső határa 4 000 000 Ft káreseményenként
és egy biztosítási év alatt összesen. 

2515 Mélyhűtött élelmiszerek kára
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett 
a biztosító megtéríti a kocká zatviselés helyén az áram -
szol gáltató által elismert, legalább 12 óra áramkima ra -
dás miatt hűtőszekrényben vagy fagyasztó szekrényben 
0 °C fok hőmérséklet alatt tárolt mélyhűtött élelmi szer -
ben okozott kárt.
A kártérítés felső határa 50 000 Ft káreseményenként és
egy biz tosítási év alatt összesen.

2516 Tűz és robbanás nélkül végbemenő korom és füst
által okozott károk

Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett a
biztosító megtéríti a jelen feltételek szerinti tűzbiztosítás
alapján káreseménynek nem minősülő, tűz és robbanás
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nélkül keletkezett korom és füst által a háztartási ingó -
ságokban okozott károkat.
A kártérítés felső határa - a biztosított mellékköltségeit 
is beleértve - 50 000 Ft káreseményenként és egy biztosí -
tási év alatt összesen.

2520 Eltulajdonított kerékpárok biztosítása
Ezen záradék keretében a biztosítási szerződés egyéb
részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biz -
tosító megtéríti a legalább 120 cm magasságú kerítéssel
körbekerített, a biztosított lakóépülethez tartozó, bezárt
kertajtóval vagy kertkapuval védett telekről ismeretlen
személy által a biztosított(ak) tulajdonát képező kerék -
pár eltulajdonításával okozott kárt.
A kár bejelentésekor csatolni kell a kerékpár eltulajdoní -
tásáról szóló rendőrségi feljelentés másolati példányát.
A kártérítés felső határa 30 000 Ft káreseményenként és
egy biztosítási év alatt összesen.

2522 ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás
1. Az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatásra jogosító

biztosítási eseménynek, azaz vészhelyzetnek minősül, ha
a biztosító által biztosított lakóépület gépészeti, műszaki
berendezésének, víz- és lefolyóvezetékének, elektromos
háló zatának, nyílászáróinak, azok szerkezetileg beépített
üvegezé sének, tetőfedésének előre nem látható váratlan
meghibásodása vagy egy hirtelen fellépő külső mecha -
nikai behatás miatti káro sodása következtében sürgős
beavatkozásra van szükség a további háztartási ingóság -
károk és baleset veszély megelőzése érdekében.

2. Vészhelyzet esetén segítségnyújtást a biztosítási
ajánlaton fel tün tetett kockázatviselés helyen, az alábbi
szakmákban vállalja a biztosító:
a) gáz- és fűtésszerelő;
b) zárjavító;
c) lakatos;
d) duguláselhárító;
e) villanyszerelő;
f) vízszerelő;
g) tetőfedő;
h) üveges.

3. Vészhelyzet elbírálását a szerződő (biztosított) bejelen -
tése alapján a Europ-Assistance koordinátorai végzik 
a biztosító feltételei alapján. 

4. A biztosító az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás
keretében megtéríti az iparos kiszállási díját, a munka dí -
jat és az anyagdíjat.

5. Biztosítási eseménykor a jelen feltételek alapján létrejött
lakóépület- és ingóságbiztosítási szerződés tekintetében
a biztosító költségvállalásának felső határa együttesen
bruttó 25 000 - Ft káreseményenként.

6. Amennyiben a tényleges vészelhárítási költség maga -
sabb, mint a szolgáltatásban meghatározott költség -
vállalás felső határa, akkor a felső határ feletti költség -
rész a szerződőt (biztosítottat) terheli.

7. Vészelhárítás során felhasznált üvegek, szerelvények
csak az eredetivel megegyező fajtájúak, kategóriájúak
lehetnek, a vészelhárítás célja a vészhelyzetet megelőző

állapot helyreállítása. Amennyiben a rendszeres karban -
tartás elmulasztása miatt ugyanazon a helyen ismétel -
ten vészhelyzetet előidéző hiba következik be, a biztosító
nem köteles a vészelhárítás költségeit fedezni, az így
felmerülő költség a szolgáltatást igény bevevőt terheli.

8. Vészhelyzeten kívül a Europ-Assistance szakipari munkák
elvégzéséhez iparost ajánl a fenti szakmákban, ez eset -
ben az összes felmerülő költség a szolgáltatást igény be -
vevőt terheli.

9. Az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás a mega -
dott segélyhívószámon ingyenesen vehető igénybe 
a kockázatviselés kezdetét követő 30. naptól.

Az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás 0-24 óráig 
hívható telefonszáma: +36 1 465 3667
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I. Mi ni má lis me cha ni kai vé de lem
Mi ni má lis a me cha ni kai vé de lem, ha a vé dett he lyi ség
ha tá ro ló fa la za tai, pa do za tai, fö dém szer ke ze tei és kül ső
nyí lás zá rói az aláb bi kö ve tel mé nye ket ki e lé gí tik:

• az aj tó szer ke ze tek re tesz hú zás el len vé det tek;
• az aj tók zá rá sát biz ton sá gi zár vég zi;
• a fa la za tok, fö dé mek, pa do za tok szi lárd sá ga a 6 cm-es,

ha gyo má nyos, kis mé re tű tö mör tég la fal szi lárd sá gá val
azo nos ér té kű, vagy azt meg ha lad ja.

II. Rész le ges me cha ni kai vé de lem
Rész le ges a me cha ni kai vé de lem, ha a vé dett he lyi ség
ha tá ro ló fa la za tai, pa do za tai, fö dém szer ke ze tei és kül ső
nyí lás zá rói az aláb bi kö ve tel mé nye ket ki e lé gí tik a mi ni -
má lis me cha ni kai vé del men fe lül:

• 2 mé ter nél ala cso nyabb al só pár kány ma gas sá gú és 
se géd esz köz hasz ná la ta nél kül el ér he tő nyí lás zá rók 
(ab la kok, ki ra ka tok, por tá lok stb.) elő í rás sze rin ti

• fix ráccsal védettek, vagy;
• az zal egyen ér té kű, a MABISZ ál tal mi nő sí tett, rács ki vál -

tá sá ra al kal mas me cha ni kai szer ke zet tel (pl.: le e reszt he -
tő bel ső rács stb.) vé det tek, vagy;

• rács, il let ve me cha ni kai vé de lem hi á nya ese tén,
amennyi ben a nyí lás zá ró ke re te fából, fém ből ké szült és
zá rás pon tos sá ga 5 mm-en be lül van, ak kor MABISZ mi -
nő sí té sű és az elő í rá sok sze rint, szak sze rű en te le pí tett
fó li á val (eb ben az eset ben mi ni má lis elekt ro ni kai jel ző -
rend szer rel együtt ki é pít ve), il let ve az zal egyen ér té kű nek
mi nő sí tett biz ton sá gi üveg gel vé det tek;

• a nyí lás zá rók (aj tók) tok szer ke ze tei fa la zó kör mök kel
vagy egyéb, a be fe szí tést meg a ka dá lyo zó mó don a fa la -
zat hoz van nak erő sít ve;

• az aj tó szer ke ze tek ki e me lés, fe szí tés el len vé det tek;
• az aj tók zá rá sát be já ra ti aj tón ként mi ni mum 2 db biz ton -

sá gi zár vég zi úgy, hogy a 2 zá ró dá si pont kö zöt ti tá vol -
ság mi ni mum 30 cm, va la mint az aj tó lap és az aj tó tok
ve te me dé se a zá rás biz ton sá gát nem be fo lyá sol ja, vagy
a zár szer ke zet mi ni mum négy pon tos, leg a lább két irá nyú
zá rást biz to sít;

• a be já ra ti aj tó kon a zár nyel vek mi ni mum 14 mm mé lyen
zár nak a zá ró dá si pon to kon;

• a zár, vagy két zár al kal ma zá sa ese tén mi ni mum az
egyik zár tö rés el len védett;

• be já ra ti aj tón ként az aj tó lap mi ni mum 3 db nor mál vagy
2 db biz ton sá gi dió pánt tal van az aj tó tok hoz rög zít ve;

• az aj tó lap és az aj tó tok zá rás pon tos sá ga 5 mm-en be lül
van;

• be vé ső zár ese tén az aj tó lap kül ső ol dal fa la fém le mez zel
meg van erő sít ve;

• a tok szer ke zet ese tén a zár le me zek meg e rő sí tett ki vi te -
lű ek;

• fa la za tok, fö dé mek, pa do za tok szi lárd sá ga a 12 cm-es,
ha gyo má nyos, kis mé re tű tö mör tég la fal szi lárd sá gá val
azo nos ér té kű, vagy azt meg ha lad ja.

III. Tel jes  kö rű me cha ni kai vé de lem
Tel jes kö rű a me cha ni kai vé de lem, ha a vé dett he lyi ség
ha tá ro ló fa la za tai, pa do za tai, fö dém szer ke ze tei és kül ső
nyí lás zá rói az aláb bi kö ve tel mé nye ket ki e lé gí tik a rész le -
ges me cha ni kai vé del men fe lül:

• a tá mad ha tó, 3 méternél ala cso nyabb al só pár kány ma -
gas sá gú nyí lás zá rók mi ni mum a rész le ges me cha ni kai
vé de lem nek meg fe le lő rács szer ke ze tek kel vé det tek;

• az aj tó lap és az aj tó tok fém ből vagy ke mény fá ból 
ké  szült, fa aj tó lap ese tén tö mör, vas tag sá ga mi ni mum 
40 mm;

• a zár szer ke zet mi ni mum négy pon tos, leg a lább két irá nyú
zá rást biz to sít;

• a be já ra ti aj tó kon a zár nyel vek mi ni mum 18 mm mé lyen
zárnak a zá ró dá si pon to kon;

• az aj tó lap és az aj tó tok zá rás pon tos sá ga 2 mm-en be lül
van;

• a zár szer ke zet fú rás, a hen ger zár tö rés és fú rás el len vé -
dett;

• a fa la za tok, fö dé mek, pa do za tok szi lárd sá ga 30 cm-es,
ha gyo má nyos, kis mé re tű tö mör tég la fal szi lárd sá gá val
azo nos ér té kű, vagy azt meg ha lad ja.

IV. Mi ni má lis elekt ro ni kai jel ző rend szer
Mi ni má lis az elekt ro ni kai jel ző rend szer, ha tárgy vé de lem
és sze mély vé de lem nincs ki a la kít va, a fe lü let vé de lem
csak a 2 mé ter alat ti al só pár kány ma gas sá gú nyí lás zá -
rók ra ter jed ki, vagy csap da sze rű te rü let vé de lem van 
ki a la kít va. Az elekt ro ni kai rend szer rel szem ben tá masz -
tott kö ve tel mé nyek:

• a be tö rés jel ző köz pont a táp egy ség gel egy egy sé get ké -
pez zen és a vé dett té ren be lül ke rül jön el he lye zés re;

• a rend szer le gyen sza bo tázs el len vé dett;
• a köz pon ti egy ség je lez ze a ki- és be kap csolt ál la po tot,

kü lön-kü lön a vé del mi kö rö kön és a sza bo tázs vo na lon is;
• a köz pon ti egy ség bur ko la ta az üze mel te tő ál tal sem

nyit ha tó ki vi te lű, sza bo tázs vé dett le gyen, mi ni mum 
1 mm-es lágy acél ból vagy az zal egyen ér té kű szi lárd sá gú
más anyag ból ké szül jön és el tá vo lí tá sa, meg bon tá sa
ese tén a jel zés vo na lon ad jon ri asz tást;

• az egyes ré szek meg hi bá so dá sát a rend szer je lez ze;
• éle sí tett ál la pot ban a ve zér lő köz pont nak va la mennyi jel -

 ző vo na lat, jel adó áram kört, kap cso lóbe ren de zést fel ü -
gyel   nie kell, jel zés után egy má sod per cen be lül ri asz ta -
nia kell;

• a jel ző áram kör meg sza ka dá sát a rend szer nek je lez nie kell;
• a ri asz tás jel zé se a köz pon ti egy ség ből fo lya ma to san töl -

tött sa ját ak ku mu lá tor ral, va la mint a bur ko lat nyi tá sát és
a töl tés ki ma ra dá sát ér zé ke lő sza bo tázs vé de lem mel ren -
del ke ző hang jel ző ké szü lék kel tör tén jen. A ké szü lék
hang ere je leg a lább 100 dB/m le gyen és leg a lább két han -
gú jel zés sel je lez zen;

• a kül té ri hang jel zés nek a ri asz tást ki vál tó ok meg szűn te
után 1-3 per cen be lül au to ma ti ku san meg kell szűn nie,

Va gyon vé del mi elő í rá sok



il let ve ki zá ró lag az ar ra il le té kes ke ze lő vagy kar ban tar tó
ál tal kéz zel le kap csol ha tó nak kell len nie és a rend szer 
a ri asz tást kö ve tő en kap csol jon éles ál la pot ba;

• a kül té ri jel zés adó kat a köz le ke dés re al kal mas fe lü le tek -
től, tár gyak tól, épít mé nyek től, épü let szer ke ze tek től, köz -
le ke dé si utak tól olyan tá vol ság ra kell te le pí te ni, hogy
azok el é ré se csak se géd esz köz hasz ná la tá val le gyen
meg old ha tó;

• a kül té ri hang jel ző bur ko la ta sza bo tázs vé dett le gyen, mi -
ni mum 1,5 mm-es lágy acél ból ké szül jön vagy ez zel
egyen ér té kű szi lárd sá gú me cha ni kai vé de lem mel 
ren del kez zen;

• az ener gia el lá tást két, egy más tól füg get len, köl csön ha -
tás men tes ener gia for rás, há ló zat és ak ku mu lá tor biz to -
sít sa;

• az ak ku mu lá tor a há ló za ti ener gia el lá tás za va ra ese tén
au to ma ti ku san és meg sza kí tás nél kül a tel jes be ren de -
zés leg a lább 24 órás üze mel te té sét, 24 óra le tel te után
leg a lább egy ri asz tá si cik lus vég re haj tá sát biz to sít sa;

• az ak ku mu lá tor au to ma ti kus töl té sé ről gon dos kod ni kell;
• a sza bad té ri és a vé dett té ren kí vü li ve ze té ke ket a fa lon

be lül vagy vé dő cső ben kell ve zet ni;
• a rend szer ke ze lé se kul ccsal vagy kód kap cso ló val tör tén -

het;
• a ri asz tó szer ke zet vé dett té ren be lül tör té nő el he lye zé se

ese tén a be lé pé si kés lel te tés maximum 30 mp le gyen,
kül té ri el he lye zés nél biz ton sá gi zárral el lá tott, mi ni mum
1 mm-es lágy acél ból ké szült do boz ban le gyen.

V. Rész le ges elekt ro ni kai jel ző rend szer
Rész le ges az elekt ro ni kai jel ző rend szer, ha tel jes kö rű
tér vé de lem, vagy tel jes kö rű fe lü let vé de lem és leg a lább
csap da sze rű tér vé de lem van ki a la kít va.
A rend szer rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:

• a MABISZ ál tal leg a lább rész le ges elekt ro ni kai jel ző rend -
szer ele mé nek mi nő sí tett esz kö zök al kal maz ha tók;

• a be tö rés jel ző köz pont a vé dett/fel ü gyelt té ren be lül 
ke rül jön el he lye zés re;

• a köz pon ti egy ség és a ki e gé szí tő táp egy ség bur ko la ta
szer viz-ü zem mód ban nyit ha tó ki vi te lű, sza bo tázs vé dett,
min. 1, 2 mm-es lágy acél ból - vagy az zal egyen ér té kű
szi lárd sá gú anyag ból - le gyen;

• a rend szer üzem ké pes sé gét és ri asz tás men tes ál la po tát
a ke ze lő egy sé gen je lez ze;

• éles be kap csolt ál la pot ban a ve zér lő köz pont nak va la -
mennyi azon na li - ri asz tá si - jel ző vo na lat, jel adó áram -
kört, kap cso ló be ren de zést fel ü gyel nie kell, jel zés után
egy má sod per cen be lül ri asz ta nia kell;

• a köz pon ti egy ség, vagy ke ze lő je lez ze a ki- és be kap csolt
ál la po tot a vé del mi kö rö kön kü lön-kü lön (min. 3 da rab
azon na li - ri asz tá si -) és a sza bo tázs vo na lon;

• az egyes ré szek meg hi bá so dá sát a rend szer a ke ze lő szá -
má ra je lez ze, a to váb bi ré szek ma rad ja nak mű kö dő ké pe -
sek;

• az ener gia el lá tást két - egy más tól füg get len, köl csön ha -
tás men tes - ener gia for rás: elekt ro mos há ló zat és ak ku -
mu lá tor biz to sít sa;

• az ak ku mu lá tor au to ma ti kus töl té sé ről gon dos kod ni kell;
• az ak ku mu lá tor a há ló za ti ener gia el lá tás za va ra ese tén

au to ma ti ku san és meg sza kí tás nél kül a tel jes rend szer
leg a lább 48 órás üze mel te té sét, a 48 óra le tel te után
leg a lább egy ri asz tá si cik lus vég re haj tá sát biz to sít sa 
(fel ü gye let nél kü li eset ben);

• a rend szer ke ze lé se kód kap cso ló val tör tén het. A sze mé -
lyi kó dok nak mi ni mum négy szám je gyű nek kell len ni.
Négy szám je gyes kód ese tén a ke ze lő nek vé dett tér ben
kell el he lyez ked nie, és a ke ze lés re ma xi mum 30 má sod -
perc idő áll hat ren del ke zés re;

• hat szám je gyes kó dok ese tén a ke ze lő vé dett té ren kí vül
is el he lyez he tő, de gon dos kod ni kell ar ról, hogy me cha -
ni ka i lag vé dett, kulccsal nyit ha tó do boz ban ke rül jön 
el he lye zés re;

• ri asz tás jel zés mi ni mum egy sa ját ak ku mu lá tor ral ren del -
ke ző hang-, fény jel ző és egy nem ak ku mu lá to ros hang -
jel ző ké szü lé kek kel tör tén jen;

• a kül té ri hang jel ző sza bo tázs vé dett, kettős bur ko latú,
min. 1,2 mm-es lágy acél (vagy egyen ér té kű) bur ko lat tal
ren del kez zen, a hang ere je ha lad ja meg a 100 dB/m-t,
vál ta ko zó két han gú jel zés sel;

• az op ti kai jel zés adó sár ga szí nű, vil lo gó, mi ni má li san 
200 lx fény ere jű le gyen;

• a kül té ri hang jel zés nek a ri asz tást ki vál tó ok meg szűn te
után 1-3 per cen be lül au to ma ti ku san meg kell szűn nie,
il let ve ki zá ró lag az ar ra il le té kes ke ze lő, vagy kar ban tar tó
ál tal kéz zel le kap csol ha tó nak kell len nie, a rend szer a ri -
asz tást kö ve tő en is mé tel ten kap csol jon éles ál la pot ba;

• a nyi tás ér zé ke lők csak rejt ve, süllyeszt ve sze rel he tők;
• a sza bad té ri és a vé dett té ren kí vü li ve ze té ke ket fa lon

be lül vagy acél vé dő cső ben kell ve zet ni.

VI. Tel jes  kö rű elekt ro ni kai jel ző rend szer
Tel jes  kö rű az elekt ro ni kai jel ző rend szer, ha tel jes  kö rű
tér vé de lem és tel jes  kö rű fe lü let vé de lem van ki a la kít va.
A rend szer rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:

• a rend szer ben csak a MABISZ ál tal tel jes  kö rű elekt ro ni -
kai jel ző rend szer al ko tó ele mé nek mi nő sí tett esz kö zök 
al kal maz ha tók;

• a te le pí tett rend szer ren del kez zen a kö vet ke ző ok má -
nyok kal:

• ter ve zői nyi lat ko zat;
• ki vi te le zői nyi lat ko zat;
• szab vá nyos sá gi nyi lat ko zat;
• rend szer le í rás, te le pí té si és nyom vo nal rajz;
• ke ze lé si uta sí tás.
• a köz pon ti egy ség a vé dett té ren be lül, a táp egy ség gel és

a má sod la gos táp lá lást biz to sí tó ak ku mu lá tor ral le he tő -
leg kö zös egy sé get ké pez ve ke rül jön te le pí tés re. In do kolt
eset ben a má sod la gos táp lá lást biz to sí tó ak ku mu lá tor a
vé dett té ren be lül sza bo tázs vé dett, 1,2 mm 
vas tag sá gú lágy acél ból vagy az zal egyen szi lárd sá gú
anyag ból ké szüljön, amely kü lön ál ló ház ban is el he lyez -
he tő. Eb ben az eset ben gon dos kod ni kell az össze kö tő
ká bel sza bo tázs vé del mé ről is;

• a köz pon ti egy ség bur ko la ta min. 1,2 mm-es lágy acél ból,
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vagy az zal egyen szi lárd sá gú anyag ból ké szül jön;
• a ke ze lő egy ség fény- és hang jel zés for má já ban je lez ze

az elekt ro ni kai jel ző rend szer éle sí té sé nek/ha tás ta la ní tá -
sá nak meg tör tén tét;

• a köz pon ti egy ség ha tás ta la ní tott üzem mód ban is fel ü -
gyel je és je lez ze ki a jel ző rend szer ér zé ke lő i nek ál la po tát.
Éle sí tett üzem mód ban az ér zé ke lők ről ér ke ző jel zé sek
alap ján ad jon ki ri asz tás jel zést;

• a köz pon ti egy ség je lez ze sa ját bel ső rend sze re, va la mint
a jel zés át vi te li rend szer meg hi bá so dá sát;

• a köz pon ti, vagy ke ze lő egy ség je lez ze a ki- és be kap csolt
ál la po tot a vé del mi kö rö kön kü lön-kü lön és a sza bo tázs
vo na lon;

• az egyes rész egy sé gek meg hi bá so dá sát a rend szer 
a ke ze lő szá má ra je lez ze, a to váb bi ré szek ma rad ja nak
mű kö dő ké pe sek;

• a rend szer csak ak kor le gyen éle sít he tő, ha min den ér zé -
ke lő je alap hely zet ben van és min den rész egy sé ge üzem -
ké pes;

• éles be kap csolt ál la pot ban a ve zér lő köz pont nak va la -
mennyi azon na li - ri asz tá si - jel ző vo na lat, jel adó áram -
kört, kap cso ló be ren de zést fel ü gyel nie kell és a jel zés 
vé te le után egy má sod per cen be lül ri asz ta nia kell;

• az elekt ro ni kai jel ző rend szer min den rész egy sé ge ren del -
kez zen sza bo tázs vé de lem mel, mely nek jel zé sei az ér zé -
ke lők ri asz tás jel zé sé től el kü lö nít ve jus sa nak a köz pon ti
egy ség be. A sza bo tázs vé de lem nek - az elekt ro ni kai jel ző -
rend szer éle sí té sé től füg get le nül - 24 órás, fo lya ma tos
üzem mód ban kell mű köd nie;

• a sza bo tázs vo na lak jel zé se it - nem éles be kap csolt ál la -
pot ban is - a ke ze lő szá má ra a rend szer nek op ti ka i lag és
akusz ti ku san is je lez nie, il let ve tá rol nia kell;

• a jel ző esz kö zök ener gia el lá tá sát két - egy más tól füg get -
len, köl csön ha tás men tes - ener gia for rás: elekt ro mos 
há ló zat és ak ku mu lá tor biz to sít sa;

• az el sőd le ges táp el lá tás a 230 V, 50 Hz-es há ló zat ról 
tör tén jen. Az elekt ro ni kai jel ző rend szer ener gia el lá tá sát
a köz pon ti egy sé gen ke resz tül kell biz to sí ta ni;

• a 230 V, 50 Hz-es há ló zat ki ma ra dá sa ese tén az elekt ro -
ni kai jel ző rend szer mi ni mum 72 órán ke resz tül mű kö dő -
ké pes le gyen;

• az ak ku mu lá tor au to ma ti kus töl té sé ről gon dos kod ni kell;
• a rend szer ke ze lé se kód kap cso ló val, vagy blokk zár ral tör -

tén het. A sze mé lyi kó dok nak mi ni mum 4 szám je gyű nek
kell len ni. Négy szám je gyes kód ese tén a ke ze lő nek vé -
dett tér ben kell el he lyez ked nie és a ke ze lés re leg fel jebb
20 má sod perc áll hat ren del ke zés re;

• hat szám je gyes kó dok ese tén a ke ze lő vé dett té ren kí vül
is el he lyez he tő, de gon dos kod ni kell ar ról, hogy me cha ni -
ka i lag vé dett, kulccsal nyit ha tó do boz ban ke rül jön 
el he lye zés re. Va la mennyi, be lül és kí vül el he lye zett ke ze lő
ese tén há rom hi bás kód be a dá sa ese tén a köz pont tilt sa
le a ke ze lőt, és ad jon ri asz tó jel zést. A til tást a leg ma ga -
sabb jo gok kal ren del ke ző fel hasz ná ló szün tet he ti meg;

• a he lyi ri asz tás jel zés mi ni mum két kül té ri jel ző esz köz ről
tör tén jen. Ezek kö zül leg a lább az egyik esz köz sa ját ak ku -
mu lá tor ral ren del ke ző, fe szült ség el vé tel lel in dí tott,

hang- és fény jel ző le gyen. Mind két hang jel ző hang ere je
ha lad ja meg a 120 dB-t 1 mé ter nél és - az épü let adott -
sá ga i hoz iga zod va - kü lön bö ző irá nyok ba, a le he tő leg -
na gyobb fel hí vó ha tást kelt ve ke rül je nek te le pí tés re;

• a kül té ri hang jel zés nek a ri asz tást ki vál tó ok meg szűn te
után 1-3 per cen be lül au to ma ti ku san meg kell szűn nie,
il let ve ki zá ró lag az ar ra il le té kes ke ze lő vagy kar ban tar tó
ál tal a ke ze lő ről le kap csol ha tó nak kell len nie. A rend szer
a ri asz tás jel zés le ál lí tá sát kö ve tő en is mé tel ten kap csol -
jon éles ál la pot ba;

• a kül té ri hang jel zők vál ta ko zó két han gú jel zés sel ri assza -
nak és ren del kez ze nek sza bo tázs vé dett, ket tős bur ko la -
tú, hab be jut ta tá sa el len vé dő vagy kés lel te té sé re al kal -
mas do bo zo lás sal;

• az op ti kai jel zés adó sár ga szí nű, vil lo gó, mi ni má li san 200
lx fény ere jű le gyen;

• a sza bad té ri és a vé dett té ren kí vü li ve ze té ke ket fa lon
be lül vagy acél vé dő cső ben kell ve zet ni.

VII. Táv fe lü gye le ti rend szer
A biz ton sá gi táv fe lü gye le ti rend sze rek gyűj tik, fel dol goz -
zák, ki jel zik és do ku men tál ják az egy más tól tá vol eső ob -
jek tu mok ban te le pí tett elekt ro ni kai jel ző rend sze rek ál tal
ki a dott ri asz tás, ál la pot- és egyéb jel zé se ket.
A biz to sí tó az aláb bi fel té te lek nek meg fe le lő táv fe lü gye -
le ti rend szert tud ja fi gye lem be ven ni:

• MABISZ ál tal mi nő sí tett leg a lább kö ze pes biz ton sá gi
szin tű rend szer be so ro lás sal ren del ke zik;

• ri asz tás jel zés ese tén au to ma ti kus táv jel zést, ér te sí tést
ad a rend őr ség nek vagy egyéb fegy ve res tes tü let nek,
fegy ve res va gyon vé del mi szak szol gá lat nak.

VIII. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok
1. Biz ton sá gi zár

Biz ton sá gi zár nak mi nő sül nek az aláb bi ak, amennyi ben 
a va ri á ci ós le he tő sé gek szá ma meg ha lad ja a 10 000-et:
a mi ni mum 5 csa pos hen ger zár, a mi ni mum 6 ro to ros
mág nes zár, a két tol lú kul csos zár, a szám vagy be tű jel
kom bi ná ci ós zár, az egye di mi nő sí tett la mel lás zár, 
a MABISZ ál tal mi nő sí tett biz ton sá gi la kat szer ke zet.

2. Zá rá si pon tok tá vol sá ga
A zár re tesz va sak egy más tól mért tá vol sá ga.

Zá rá si pon tok Re te sze lé si NEM 
tá vol sá ga mély ség zá ró dá si pont!



3. Re te sze lé si mély ség
A zár szer ke zet zárt ál la po tá ban a zár nyelv nek az aj tó él
sík já tól mért hossza.
Nem mi nő sül több zá rá si pont nak a ke res ke de lem ben,
el ső sor ban az aj tó lap ve te me dé sét gát ló, a tok szer ke zet -
re erő sí tett - leg több ször U ala kú - per sely be zá ró dó 
csa pok kal re te sze lő zár szer ke zet.

4. Zár be té tek le tö rés el le ni vé del me
A hen ger zár be tét a zár vé dő le mez ből (ro zet ta) leg fel jebb
1 mm-re áll hat ki. A zár vé dő le mezt kí vül ről nem sze rel -
he tő mó don kell az aj tó lap hoz rög zí te ni.

5. Zár nyel vet fo ga dó el len le mez
Fatoko zat ese tén vagy ha a fém aj tó tok nincs meg fe le lő -
en a fal szer ke zet hez rög zít ve, a zá rá si pon tok nál haj lí tott
el len le mezt kell leg a lább 2 csa var ral a fal hoz rög zí te ni.

6. Re tesz hú zás el le ni vé de lem
A két szár nyú aj tók ese té ben - amennyi ben a fix szárny
alul és fö lül be vé ső gyű szűs to ló zár ral van rög zít ve -
szük sé ges a nyi tó szárny be nyo má sá nak és a gyű szű
moz ga tá sá nak meg a ka dá lyo zá sa. Ez tör tén het a gyű -
szűk ma gas sá gá ban plusz zá rak fel sze re lé sé vel vagy a
gyű szűk csa var ral tör té nő rög zí té sé vel. Bil le nő ka ros szer -
ke zet meg fe lel a re tesz hú zás el le ni vé de lem nek.

7. Ki e me lés el le ni vé de lem
Az aj tó lap nak a for gó pán tok ról va ló - az aj tó be csu kott
hely ze té ben tör té nő - le e mel he tő sé gé nek meg a ka dá lyo -
zá sa. Meg va ló sít ha tó pl.: az aj tó lap élé re sze relt és az aj -
tó zárt ál la po tá ban a tok ba süllye dő csap pal vagy a for -
gó pán tok fö lé a tok ba süllyesz tett, a le e me lés ere jé nek
el len ál ló csa va rok kal.

8. Zá rás pon tos ság
Az aj tó lap és az aj tó tok kö zöt ti rés. Ha nem meg fe le lő az
aj tó zá rás pon tos sá ga, a rés be fe szí tő vas be he lye zé sé vel
könnyen nyit ha tó az aj tó.

9. Zár szer ke zet (be vé ső zár) vé del me
Az aj tó lap já ba be süllyesz tett zár szer ke ze tet (be vé ső zár)
egy részt vé de ni kell a nem tö mör aj tó lap ból va ló ki sza ka -
dás tól, más részt az aj tó la pon ke resz tü li meg fú rás tól egy
kí vül ről nem sze rel he tő acél le mez rá e rő sí té sé vel.

10. Ab la kok
Ab lak nak mi nő sül és ezért az ab la kok ra vo nat ko zó elő í -
rá sok vo nat koz nak az aláb bi ak ra is:

• fixen be é pí tett por tál üveg;

• az aj tó ba be é pí tett 30x30 cm-nél na gyobb fe lü le tű nyit -
ha tó vagy fix üveg;

• az olyan 30x30 cm-nél na gyobb üveg fe lü let tel ren del ke -
ző aj tó, ame lyen kí vül nem ta lál ha tó nyi tó szer ke zet 
(te rasz aj tó).
Az ab la kok ma gas sá gát a já ró-, il let ve meg kö ze lí té si
szint től az al só pár kány ma gas sá gu kig szá mít juk.

11. Biz ton sá gi üveg fó li ák
Mi ni mum 0,1 mm vas tag sá gú, il let ve a MABISZ ál tal leg -
a lább a rész le ges me cha ni kai vé de lem al ko tó ele mé nek
mi nő sí tett biz ton sá gi üveg fó lia, mely nek te le pí té sé re 
az aláb bi kö ve tel mé nyek ér vé nye sek:

• az üveg táb la ke ret be va ló be é pí té sé hez - kí vül ről nem 
el tá vo lít ha tó - rög zí tő lé cet kell al kal maz ni;

• a fó li át a leg a lább 4 mm vas tag sá gú üveg táb lá ra be lül -
ről, bu bo rék men te sen kell el he lyez ni;

• a ke ret és a fó lia szé le kö zött a tá vol ság nem le het több
mint 1 mm.
A biz ton sá gi fó lia csak an nak az üve ge zett nyí lás zá ró nak
a be tö rés vé del mét ja vít ja, amely nek ke re te és tok szer ke -
ze te meg fe lel a ma ga sabb vé de lem elő í rá sa i nak (ke -
mény fa-, fém szer ke ze tű mű anyag-, il let ve fém szer ke ze -
tű nyí lás zá rók), a pu ha fa szer ke ze tű e két nem!

12. Fix rá csok
Leg fel jebb 100x300 mm-es ki osz tá sú, min. 12 mm át mé -
rő jű kör acél- vagy ez zel egyen szi lárd sá gú, kí vül ről nem
sze rel he tő rá cso zat. A rá csot a fa la zat hoz 30 cm-en ként,
de leg a lább 4 pon ton, min. 10 cm mé lyen fa la zó kör mök -
kel kell rög zí te ni.
A fix rács he lyett el fo gad ha tó a min. B1 fo ko za tú biz ton -
sá gi üveg vagy a mo bil (de tek tív) rács.

13. Tel jes kö rű a fe lü let vé de lem, ha éles üzem mód ban a
vé del mi rend szer fi gye li az összes tá ma dás nak ki tett nyí -
lás zá rót, és a tel jes kö rű me cha ni kai vé de lem nek nem
meg fe le lő fa la za to kat, fö dé me ket, pa do za to kat, jel zi az
át- és be ha to lá si kí sér le te ket (nyi tás ér zé ke lő min den nyí -
lás zá rón, üveg tö rés-ér zé ke lő min den egyes üveg táb lán
vagy he lyi ség ben, és szük ség ese tén fal bon tás-ér zé ke lő).

14. Tel jes kö rű a tér vé de lem, ha a rend szer éles üzem mód -
ban a vé dett tér ben min den ne mű em be ri moz gást je lez
(min den he lyi ség ben, az eme le ti ek ben is!).

15. Csap da sze rű a tér vé de lem, ha a rend szer éles üzem -
mód ban a vé dett ob jek tu mok ban ta lál ha tó ve szé lyez te -
tett tár gyak, ki e melt tér sé gek meg kö ze lí té si út vo na la it 
fi gye li.

16. Értéktároló
Értéktárolónak minősül a fali- és padlószéf betonba
ágyazva, a biztonsági szekrény 5 000 N rögzítéssel, a
bútorszéf 5 000 N rögzítéssel, a páncélszekrény 10 000 N
lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti
tartólemezhez való rögzítéssel szerelve, amennyiben
rendelkezik a MABISZ általi minősítéssel. Az ér téktárolót 
a minősítési tanúsítványnak vagy az előírt telepítési
utasításnak megfelelően kell a falba vagy a padozatba
rögzíteni.
Jelen feltétel alkalmazásában nem minősül értéktá roló -
nak a le mez szekrény.
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A vagyontárgy neve Mennyiség Becsült értéke (HUF) A vagyontárgy tulajdonosa
(Festő neve, kép mérete, egyéb értéktárgyak) (db, súly, m2)
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Lakásbiztosítási kárbejelentő lap

Kérjük, hogy lakásbiztosítási kárigényét a biztosítási ese -
mény bekövetkezésétől - de legalább észlelésétől, illetve
tudomásul vételétől - számított 2 munkanapon belül ezzel 
a dokumentummal és a felsorolt mellékletekkel jelentse be
Biztosítónkhoz. A Biztosító a bejelentett kárigényt a kárren-
dezéshez szükséges valamennyi irat beérkezésétől számí-
tott 15 munkanapon belül teljesíti.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tűz- és robbanáskárt a tűzoltó -
ságnak is be kell jelentenie, betöréses lopás és rablás 
ese tén pedig feljelentést kell tennie a rendőrségen.
Kérjük, épületben, ingóságban keletkezett károk esetén
tegye meg a szükséges lépéseket a károk enyhítésének
érdekében! A károsodott vagyontárgyak állapotában 
ne változtasson a kárfelvétel időpontjáig, de legalább 
a kár bejelentéstől számított 5. napig!

Kérjük, hogy lehetőség szerint készítsen fényképeket 
a károsodásról és a károsodott vagyontárgyakat ne dobja ki
a kárrendezés lezárásáig.

A Biztosító vagy a megbízásából eljáró kárszakértő a beje-
lentés alapján fel fogja venni Önnel a kapcsolatot. Helyszíni
kárszemle esetén jegyzőkönyv készül, melynek másolata
Önt illeti.

A Biztosító szolgáltatására a Biztosított jogosult, kivéve, ha
más Kedvezményezettet vagy Zálogjogosultat (pl. hitel inté -
zet) jelöltek meg a biztosítási szerződésben, illetve fele  lős  -
sé gi károk esetében a szolgáltatás jogosultja a Káro sult.

További kérdése esetén keresse bizalommal tanácsadóját
vagy ügyfélszolgálatunkat.

Biztosítási szerződése keretein belül készséggel állunk 
rendelkezésére szolgáltatásunk során.

Kérjük, hogy aláírt kárbejelentőjét és a felsorolt mellék-
leteket vagy azok másolatait személyesen, levélben, faxon
vagy szkennelve, e-mailben juttassa el Biztosítónk részére.
Ha a nyomtatványon kevés a szabad hely, folytassa a listát
egy üres lapon.

Szerződő neve: Születési dátuma:

Neve:

Telefonszáma: E-mail címe:

A kárigényt ki jelenti be? (Bejelentő)
Szerződő        Felelősségbiztosításban károsult  Egyéb

A Bejelentő eddig meg nem adott további adatai:

Károsult adatai (felelősségbiztosítási kár esetén):

Címe:

Neve:

Telefonszáma: E-mail címe:

Címe:

Dátum:

Bejelentő aláírása

Kötvényszám: Nyilvántartási szám: (Biztosító tölti ki!)

Telefonszáma: Címe:

Helye: Időpontja:

A káresemény leírása:

Részletes leírás (mi történt?):



Dátum:

Bejelentő aláírása

Alulírott nyilatkozom, hogy a Szolgáltatási igénybejelentőben rögzített összes adat a valóságnak megfelel.

Kérjük, jelölje meg azokat a szükséges dokumentumokat, melyeket az igénybejelentővel egyidőben beküld.

a javítási-, helyreállítási árajánlat vagy költségvetés másolata (épületkárnál)
a vagyontárgy eredetét igazoló okmány másolata (számla, garancialevél, fotó, stb.) (ingóságkárnál)
személyi sérülés esetén orvosi szakvélemény másolata (felelősségkárnál)
eredeti javítási-, helyreállítási számla

Amennyiben készült:
rendőrségi határozat másolata, vádemelés esetén vádirat másolata
bírósági határozat másolata
tűzrendészeti hatóság által kiadott okirat másolata

A károsodott vagyontárgy biztosított-e más biztosításban (pl. társasház biztosítás, casco)?
Igen     Nem         Biztosító: Kötvényszám:

A szolgáltatás kifizetésének módja:
Kérem, hogy a szolgáltatás összegét az alábbi számlaszámra utalják:

Pénzintézet neve:

Számlaszám:

Kérem, hogy a szolgáltatás összegét postai úton küldjék meg címemre:

Összes becsült kárigény (Lakóépület és Ingóság, Ft):

Lakóépület biztosítás: 
Alap     Bővített     Callisto     Extra

Háztartási ingóságbiztosítás: 
Alap     Bővített     Callisto     Extra

fénykép
kiegészítő vagyontárgy lista

A károsodott Ingóság vagyontárgyak adatai

Érkeztetés a Biztosítónál: Biztosító tölti ki!

Ügyintéző aláírása: Díjjal fedezve:

A károsodott Lakóépület vagyontárgyak adatai
A károsodott vagyontárgy neve Építés/ Károsodás mértéke A kár becsült értéke Tulajdonos

(pl. fal, járólap, csempe, fűtési rendszer stb.) felújítás éve (db, m2, kg) (Ft) Kié volt a vagyontárgy?

A károsodott vagyontárgy neve Építés/ Károsodás mértéke A kár becsült értéke Tulajdonos
(gyártó, típus, gyártási szám stb.) beszerzés éve (db, m2, kg) (Ft) Kié volt a vagyontárgy?



Rö vi dí té sek: Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek – ÁVF, La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei – LKF, 
Ház tar tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei – HKF, Va gyon vé del mi Elő í rá sok – VE.

A leg gyak rab ban fel tett kér dé sek

Az ERGO Versicherung Fióktelepe sze ret né fel hív ni fi gyel mét
né hány, la kás biz to sí tá sa szem pont já ból fon tos in for má ci ó ra.
A kér dé sek pon tos meg vá la szo lá sá ban se gí te nek a fel té te lek
hi vat ko zott sza ka szai.

Mi re ter jed ki a biz to sí tá som?
A biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási csomag
tartalmáról a biztosítási feltételek elején lévő összefoglaló
táblázat és a biztosítási feltételek adnak leírást. ÁVF, LKF, HKF

Mi kor kez dő dik a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se?
A biztosítási ajánlaton a kockázatviselés kezdeteként megje -
lölt nap 0:00 órája, amennyiben a biztosítási szerződés érvé -
nyesen létrejön. ÁVF IV

Ki va gyok én a szer ző dés ben?
Szer ző dő, amennyi ben fi ze tem a dí jat, biz to sí tott a la kó épü let
biz to sí tás ban, ha tu laj do nos va gyok, biz to sí tott az in gó ság biz -
to sí tás ban, ha a koc ká zat vi se lés hely szí nén la kom.

ÁVF II/2, LKF II, HKF II/2.

Mi lyen kö te le zett sé ge im van nak?
Köz lé si és vál to zás be je len té si, mely alap ján kö te les va gyok a
biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból min den lé nye ges kö rül -
ményt a biz to sí tó val kö zöl ni és az eset le ges vál to zá so kat ké -
sőbb be je len te ni. Kár meg e lő zé si és kár eny hí té si, mely sze rint
kö te les va gyok a jó gaz da gon dos sá ga és a ha tá lyos jog sza -
bá lyok alap ján az el vár ha tó in téz ke dé se ket meg ten ni. Ér ték -
nyil ván tar tá si, az az a kár össze gét hi telt ér dem lő en bi zo nyí tó
do ku men tu mo kat meg ő riz ni és be mu tat ni. Kár be je len té si és
együtt mű kö dé si, mi vel kö te les va gyok a biz to sí tá si ese mény
be kö vet ke zé sét a biz to sí tó nak ha la dék ta la nul be je len te ni és a
szük sé ges szer vek kel (rend őr ség, tűz ol tó ság, kár ren de ző tár -
sa ság) együtt mű köd ni. ÁVF VII

Ho gyan véd jem va gyon tár gya i mat?
A be tö ré ses lo pás és rab lás biz to sí tás ese tén a biz to sí tó szol -
gál ta tá si ma xi mu mai asze rint vál toz nak, hogy mi lyen me cha -
ni kai és elekt ro ni kai vé de lem mel lát tam el a la kó épü le te met.
A meg fe le lő vé de lem csök ken ti a kár esé lyét és nö ve li a biz to -
sí tó szol gál ta tá sát. VE

Mi a biz to sí tá si összeg és az alul biz to sí tott ság?
A biz to sí tá si összeg a biz to sí tott va gyon tárgy(ak) biz to sí tá si
szer ző dés ben meg je lölt ér té ke, egy út tal a biz to sí tó szol gál ta -
tá sá nak ma xi mu ma. Amennyi ben a biz to sí tá si összeg ala cso -
nyabb, mint a biz to sí tott va gyon tár gyak új ra be szer zé si ér té -
ke, ak kor alul biz to sí tás ról be szé lünk és a biz to sí tó a kárt csak
a biz to sí tá si összeg va lós biz to sí tá si ér ték hez vi szo nyí tott ará -
nyá ban té rí ti meg. Emi att kü lö nö sen fon tos a biz to sí tá si

összeg he lyes meg ál la pí tá sa, majd a vál to zá sok fo lya ma tos
be je len té se és a biz to sí tá si szer ző dés mó do sí tá sa. ÁVF XII

Mi ért van szük ség ér ték kö ve tés re?
Az ér ték kö ve tés al kal ma zá sá val a biz to sí tá si szer ző dés ha -
tály ba lé pé se kor ér vé nyes biz to sí tá si össze gek ér ték ál lan dó sá -
gát az ár emel ke dé sek kö rül mé nyei kö zött is meg le het őriz ni.
A he lye sen meg vá lasz tott biz to sí tá si összeg ér ték kö ve té se
meg e lő zi az alul biz to sí tott ság ki a la ku lá sát. ÁVF XIII

Mi kor ese dé kes a biz to sí tá si díj?
A la kás biz to sí tás el ső dí ja a szer ző dés lét re jöt te kor ese dé kes,
és a koc ká zat vi se lés kez de té től jár. Min den ké sőb bi díj an nak
az idő szak nak (év, fél év, ne gyed év, hó nap) az el ső nap ján
ese dé kes, amely re a díj vo nat ko zik. ÁVF X

Mi tör té nik, ha kés ve fi ze tem a dí jat?
A biztosító figyelmeztető levelet küld részemre, hogy elmara -
dásomat pótoljam. Amennyiben ezt nem teljesítem, a felszó -
lítás elküldésétől számított 30. napon a biztosításom megszű -
nik. Amennyiben a lakásbiztosítás fedezetül szolgál egy hitel -
intézet számára, a késedelemről a biztosító értesítést küld
felé.

ÁVF XI

Mi lyen ér té ke ket fi zet a biz to sí tó kár ese tén?
A biz to sí tó a kü lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott és adott
eset ben li mi tált mér té kű kár té rí tést, de leg fel jebb a biz to sí tá si
össze get fi ze ti, mely so rán a ká ro so dott va gyon tárgy új ér té -
két, hely re ál lí tá si költ sé ge it, avult ér té két vagy for gal mi ér té -
két té rí ti meg. LKF VII, HKF VII, VIII

Mi lyen költ sé ge ket vál lal át a biz to sí tó?
A kár el há rí tá sa és eny hí té se ér de ké ben fel me rült költ sé ge -
ket, a tűz ol tás és men tés költ sé ge it, a moz ga tá si és vé del mi
költ sé ge ket, a bon tá si és tör me lék ta ka rí tá si költ sé ge ket és a
tör me lék és hul la dé kok el szál lí tá sá nak költ sé ge it ÁVF XV

Mi kor fi zet a biz to sí tó?
Ha a kár ren de zé si el já rás so rán meg ál la pí tást nyert, hogy 
a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zett és a jog alap tisz tá zott, 
a biz to sí tó szol gál ta tá sa a kár ren de zés hez szük sé ges utol só 
ok i rat kéz hez vé te lét kö ve tő 15 munkanapon belül esedékes.

ÁVF XIV

Ki nek fi zet a biz to sí tó?
A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, kivéve, ha
más kedvezményezettet vagy zálogjogosultat (pl.
hitelintézet) jelöltek meg,  illetve felelősségi károk esetében,
ahol a szol gál tatás jogosultja a károsult. ÁVF XV



Mit kell ten nie kár ese mény be kö vet ke zé se kor?
(Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII/12-15.)

Teendő vészhelyzet esetén
• Azonnal kérjen segítséget, ha az épület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása, 

vagy váratlan külső mechanikai behatás következtében vészhelyzet alakult ki!
• Az ERGO Assistance Iparos segélyszolgáltatás 0-24 óráig hívható telefonszáma:

+36 1 465 3667

Te en dők a kár be kö vet ke zé se kor
• El ső ként el len ő riz ze, nem tör tént-e sze mé lyi sé rü lés. 

Ha igen, értesítse a se gély szol gá la to kat (men tők (104), tűz ol tók (105), rendőrség (107))!
• Épü let ben, in gó ság ban ke let ke zett ká rok ese tén tegye meg a szük sé ges lé pé se ket 

a ká rok sú lyos bo dá sá nak el ke rü lé sé re!
• Je lent se be a kárt a biz to sí tó nak!
• A ká ro so dott va gyon tár gyak ál la po tá ban ne vál toz tas son a kár fel vé tel idő pont já ig, 

de leg a lább a kár be je len tés től szá mí tott 5. na pig!

Hi va ta los szer vek, ha tó sá gok ér te sí té se
• Tűz, rob ba nás ese tén a tűz ol tó kat min den kép pen — az idő köz ben el ol tott tűz ese tén is — ér te sí te nie kell.
• Be tö ré ses lo pás és rab lás ese tén rend őr sé gi fel je len tést kell ten nie sze mé lye sen vagy te le fo non.

A kár be je len té se
A kárt a ke let ke zé se (de leg a lább ész le lé se il let ve tu do má sul vé te le) után

2 na pon be lül írás ban be kell je len te ni 
az ERGO Versicherung Fióktelepe
1082 Budapest, Futó utca 47-53.
(levelezési cím: 1428 Budapest Pf. 5.) címre vagy 
a +36 1 877 1110-es faxszámon vagy a www.ergo.hu címen.

Az írá sos be je len téskor köz len dő ada tok:
• köt vény szám, 
• a szer ző dő vagy a ká ro sult ada tai, 
• fe le lős sé gi kár nál a kár oko zó el is me rő nyi lat ko za ta, 
• a kár ese mény he lye, ide je, rö vid le í rá sa, 
• a kár  be csült összege, 
• a ká ro so dott va gyon tár gyak le í rá sa, fel so ro lá sa.

Hely szí ni szem le
• Amennyi ben hely szí ni szem le szük sé ges, a be je len té sét 

kö ve tő en 5 mun ka na pon be lül 
felkeresi Önt a kár szak ér tő.

• A hely szí nen jegy ző könyv ké szül, mely nek má so la ta Önt il le ti.

A kár ren de zés so rán szükséges do ku men tu mok
• Be tö ré ses lo pás és rab lás ese tén a rend őr sé gi fel je len tés 

va la mint a nyo mo zást meg szün te tő ha tá ro zat 
(a rend őr sé gi nyo mo zás ál ta lá ban 30 na p).

• A ká ro so dott va gyon tár gyak ere de tét, ér té két 
bi zo nyí tó do ku men tu mok, ja ví tá si szám la, ár aján lat, 
költ ség ve tés, mű sza ki le í rás, fo tó, a tö rött 
üveg hely re ál lí tá si szám lá ja, stb.


