
Sorszám:

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

• vi har, jég ve rés, hó nyo más, szik la om lás, kô 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 tô fe le lôs ség biz to sí tás - épü let bir tok lá sá val össze füg gés ben ke let ke zett ká rok 10.000.000 Ft/kár/év* 5.000.000 Ft/kár/év*

• 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, 
a BÖ 10%-áig a BÖ 5%-áig

tûz ol tá si költ sé gek, be le ért ve a hul la dék el szál lí tás költ sé gét is (2015, 2017 ill. 2016, 2018 sz. záradék)

• víz ve ze ték bôl ki lé pô víz ál tal oko zott ká rok, víz ve ze ték csö vek fagy és tö rés ká ra (ve ze té kes víz kár biz to sí tás) ✔

• földrengés okozta károk megtérítése (2030 sz. záradék) a BÖ 10%-áig

• ha tó sá gi elô í rá sok mi at ti több let költ sé gek (2485 sz. záradék) a BÖ 10%-áig

• vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa ál tal oko zott kár (2019 sz. záradék) a BÖ 2%-áig

• mel lék épü le tek biz to sí tá sa (ki vé ve üveg-, me leg ház és fó lia sá tor) 
a BÖ 5%-áig

tûz- és vi har biz to sí tá s alap ján té rü lô ká rai (2020 sz. záradék)

• ta pé ta, fes tés és bur ko la tok ká ra i nak új ér té ken tör té nô 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 
500.000 Ft/kár/év*

tûz biz to sí tás alap ján té rü lô ká ra (2021 sz. záradék)

• ár víz és fel hô sza ka dás okoz ta ká rok (2028 sz. záradék) 400.000 Ft/kár/év*

• ke rí tés (ki vé ve élô sö vény) vi har biz to sí tás alap ján té rü lô ká ra (2029 sz. záradék) a BÖ 3%-áig

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

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

• víz ve ze ték csö 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) ✔

• víz ve ze ték tö rés ese tén 10 m hosszú csô ve ze ték cse ré je (2025 sz. záradék) ✔

• épü le ten kí vü li, kül sô fal ban vagy ta laj szint alatt lé vô víz ve ze ték csö vek tö rés ká ra (2023 sz. záradék) ✔

• víz ve ze té kek tö mí té si hi bá i nak fel tá rá sá val és el ve ze tô csö vek ✔

du gu lá sa i nak el há rí tá sá val kap cso la tos költ sé gek (2486 sz. záradék)

La kó épü le te ill. la ká sa az aláb bi ve szé lyek és ká rok el len biz to sí tott Bô ví tett cso mag Alap cso mag

Ház tar tá si in gó sá ga az aláb bi ve szé lyek és ká rok el len biz to sí tott Bô ví tett cso mag Alap cso mag

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

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

• vi har, jég ve rés, hó nyo más, szik la om lás, kô 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 bôl ki á ram ló víz ál tal oko zott ká rok (ve ze té kes víz kár biz to sí tás) ✔ ✔

• nyí lás zá ró-, bú tor-, kép- és fa li tü kör üve gek tö rés ká ra
100.000 Ft/kár* 100.000 Ft/kár *

és 200.000 Ft/év* és 200.000 Ft/év*

• ki e gé szí tô fe le lôs ség biz to sí tás - ma gán em be ri mi nô ség ben 10.000.000 Ft/kár/év* 5.000.000 Ft/kár/év* 
har ma dik sze mély nek oko zott ká rok (Bôvitett csomagban 2043 sz. záradék) egész Eu ró pa te rü le tén Ma gyar or szág te rü le tén

• üveg ke rá mia fô zô 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-, 
a BÖ 2%-áig a BÖ 2%-áig

le- és össze sze re lé si, tûz 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 rok és a meg ron gá ló dott épü let ré szek ká ra ✔ ✔

• földrengés okozta károk megtérítése (2495 sz. záradék) a BÖ 10%-áig

• épü let be szer ke ze ti leg be é pí tett üveg, zu hany ka bin, szolár-, és lap kol lek tor, üveg te tô ká ra és valamennyi 500.000 Ft/kár* és 
biztosított üvegkár magasabb szolgáltatási összeggel (bô ví tett üveg tö rés) (2046 sz. záradék) 1.000.000 Ft/év*

• 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)

• min den na pi hasz ná lat ban lé vô in gó sá gok új ér ték sze rin ti kár té rí té se (2045 sz. záradék) ✔

• cse re la kás több let költ sé gé nek meg té rí té se 6 hó na pig (2036 sz. záradék) na pon ta a BÖ 0,5‰-e

• ár víz, és fel hô sza ka dás ál tal oko zott ká rok (2044 sz. záradék) 400.000 Ft/kár/év*

• eltulajdonított kulcs miatt szükséges zárcsere költségei (2041 sz. záradék) 50.000 Ft/kár/év*

• van da liz mus ból ere dô ká rok (2038 sz. záradék) ✔

• gép jár mû fel tö ré se mi at ti ál ta lá nos ház tar tá si in gó ság kár (2487 sz. záradék) 150.000 Ft/kár/év*

• ide gen va gyon tárgy nak mi nô sü lô, vál lal ko zói tu laj don ban lé vô, 
a BÖ 5%-áig

iro dai célt szol gá ló va gyon tár gyak ká ra (2488 sz. záradék)

• ira tok/do ku men tu mok új ra be szer zé sé nek il let ve ér vény te le ní té sé nek költ sé gei (2037 sz. záradék) a BÖ 2%-áig

Eb tar tói fe le lôs ség biz to sí tás (eben ként 3.000 Ft/év, ha vi díj fi ze té si ütem mel lett) 3.000.000 Ft/kár/eb/év*

BÖ: Biz to sí tá si összeg

* A jel zett ér ték a kár té rí tés fel sô ha tá ra
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A biz to sí tá si szer zô dés rész le tes sza bá lya it az Ál ta lá nos Va gyon biz to -

sí tá si Fel té te lek, a Lakó épület biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei és a Ház tar -

tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei tar tal maz zák.

A könnyebb el i ga zo dás ér de ké ben a Fel té te lek ben az egyes leg fon to sabb

sza bá lyo kat szür ke me zô ben sze re pel tet jük, ezért az Aján lat alá í rá sa elôtt

szí ves ked jék köz ve tí tônk tôl a Fel té te le ket el kér ni és át ta nul má nyoz ni.

Eset le ges kér dé se i ket, pa na sza i kat a VICTORIA-VOLKSBANKEN Biz -

to sí tó Zrt. (a to váb bi ak ban rö vi den biz to sí tó) aján la ton meg je lölt cí mé re

cí mez ve, vagy fax szá má ra írás ban, vagy sze mé lye sen a biz to sí tó

szék he lyén, vagy te le fo non szó ban a meg a dott te le fon szá mon ad hat -

ják elô.

Amennyi ben köz re mû kö dé sünk kel a fel me rült prob lé má ját nem si ke rült

meg nyug ta tó an ren dez ni, úgy ügy fe le ink for dul hat nak még a biz to sí tó

fel ü gye le ti szer vé hez, a Pénz ü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ü gye le té hez

(1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39., vagy 1535 Bu da pest, 114., Pf. 777.,

te le fon szá ma: 489-91-00, fax: 489-91-02), a Fo gyasz tó vé del mi Fô fel ü -

gye lô ség hez (1088 Bu da pest, Jó zsef krt. 6., tel.: 459-48-00, fax: 210-

46-77), a fo gyasz tó vé de lem rôl szó ló - a több ször mó do sí tott - 1997. évi

CLV. tör vény alap ján. A fo gyasz tói jog vi ták bí ró sá gon kí vü li el já rás ban

is in dít ha tó ak, a ké rel me zô la kó he lye / tar tóz ko dá si he lye sze rint il le té -

kes bé kél te tô tes tü let elôtt. Biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô igény köz -

vet le nül a bí ró ság elôtt is ér vé nye sít he tô.

Tá jé koz tat juk, hogy a biztosító csak a fel a da tai el lá tá sá hoz szük sé ges

(a biz to sí tá si szer zô dés sel, an nak lét re jöt té vel, nyil ván tar tá sá val és a

szol gál ta tás sal össze füg gô) ada to kat, mint biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü -

lô ada to kat jo go sult ke zel ni. Biz to sí tá si ti tok nak mi nô sül min den olyan -

ál lam ti tok nak és szol gá la ti ti tok nak nem mi nô sü lô - a biztosító ren del -

ke zé sé re ál ló adat, amely a biztosító ügy fe le i nek (ide ért ve a ká ro sul tat

is) sze mé lyi kö rül mé nye i re, va gyo ni hely ze té re, il let ve gaz dál ko dá sá ra

vagy a biztosító val kö tött szer zô dé se i re vo nat ko zik. A biz to sí tá si ti tok

te kin te té ben idô be li kor lá to zás nél kül - ki vé ve, ha tör vény más ként

nem ren del ke zik - ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li a biztosító és a biz -

to sí tás köz ve tí tô tu laj do no sa it, ve ze tô it, al kal ma zot ta it és mind a zo kat,

akik ah hoz a biztosító val kap cso la tos te vé keny sé gük so rán bár mi lyen

mó don hoz zá ju tot tak.

Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik sze mély nek, ha a biz to -

sí tó, biz to sí tás köz ve tí tô ügy fe le (tör vé nyes kép vi se lô je) a ki szol gál tat -

ha tó biz to sí tá si ti tok kört pon to san meg je löl ve, er re vo nat ko zó an írás -

ban fel men tést ad, vagy a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rôl

szó ló min den kor ha tá lyos tör vény sze rint meg ha tá ro zott ese tek ben a

ti tok tar tá si kö te le zett ség nem áll fenn.

A tör vény ere jé nél fog va a biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé -

ge nem áll fenn

a) a fel a dat kö ré ben el já ró Pénz ü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ü gye le -

tével,

b) a fo lya mat ban lé vô bün te tô el já rás ke re té ben el já ró nyo mo zó ha tó -

ság gal és ügyész ség gel,

c) bün te tô ügy ben, pol gá ri ügy ben, va la mint a csôd el já rás, il let ve a

fel szá mo lá si el já rás ügyé ben el já ró bí ró ság gal, to váb bá a vég re -

haj tá si ügy ben el já ró ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó val,

d) ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zô vel,

e) az adó hi va tal lal adó ügy ben, ha az adó ha tó ság fel hí vá sá ra a biz to -

sí tót tör vény ben meg ha tá ro zott kör ben nyi lat ko zat té te li kö te le zett -

ség ter he li, il let ve, ha biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô adó kö te le -

zett ség alá esô ki fi ze tés rôl tör vény ben meg ha tá ro zott adat szol gál -

ta tá si kö te le zett ség ter he li,

f) fel a dat kö ré ben el já ró nem zet biz ton sá gi szol gá lat tal,

g) a biz to sí tó val, a biz to sí tás köz ve tí tô vel, a szak ta nács adó val, a har -

ma dik or szág be li biz to sí tó, füg get len biz to sí tás köz ve tí tô vagy

szak ta nács adó magyarországi kép vi se le té vel, ezek ér dek kép vi -

se le ti szer ve ze te i vel, il let ve a biz to sí tá si, biz to sí tás köz ve tí tôi,

szak ta nács adói te vé keny ség gel kap cso la tos ver seny fe lü gye le ti

fel a dat kö ré ben el já ró Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,

h) a fel a dat kö ré ben el já ró gyám ha tó ság gal,

i) az egész ség ügy rôl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény 108.§ (2) be kez -

dé sé ben fog lalt egész ség ügyi ha tó ság gal,

j) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te ese tén a tit -

kos szol gá la ti esz kö zök al kal ma zá sá ra, tit kos in for má ció gyûj té sé -

re fel ha tal ma zott szerv vel,

k) a vi szont biz to sí tó val, va la mint a kö zös koc ká zat vál la lás (együtt -

biztosítás) ese tén a koc ká zat vál la ló biz to sí tók kal,

l) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló min den kor ha -

tá lyos tör vény ben sza bá lyo zott adat to váb bí tá sok so rán át a dott

ada tok te kin te té ben a köt vény nyil ván tar tást ve ze tô köt vény nyil -

ván tar tó szerv vel,

m) ál lo mány át ru há zás ke re té ben át a dás ra ke rü lô biz to sí tá si szer zô -

dé si ál lo mány te kin te té ben az át ve vô biz to sí tó val,

n) a kár ren de zés hez és a meg té rí té si igény ér vé nye sí té sé hez szük -

sé ges ada tok te kin te té ben, to váb bá ezek egymás közti át a dá sá val

kap cso lat ban a Kár ta la ní tá si Szám lát ke ze lô szer ve zet tel, a Nem -

ze ti Iro dá val, a le ve le zô vel, az In for má ci ós Köz pont tal, a Kár ta la -

ní tá si Szer ve zet tel, kár ren de zé si meg bí zot tal és a kár kép vi se lô -

vel, il let ve a kár oko zó val, amennyi ben az ön ren del ke zé si jo gá val

él ve a köz úti köz le ke dé si bal e se té vel kap cso la tos kár ren de zés

kár fel vé te li jegy zô köny vé bôl a bal e set ben érin tett má sik jár mû ja -

ví tá si ada ta i hoz kí ván hoz zá fér ni,

o) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges ada tok te kin -

te té ben a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zô vel,

p) fi ók te lep ese té ben - ha a ma gyar jog sza bá lyok ál tal tá masz tott kö -

ve tel mé nye ket ki e lé gí tô adat ke ze lés fel té te lei min den egyes adat -

ra néz ve tel je sül nek, va la mint a har ma dik or szág be li biz to sí tó

szék he lye sze rin ti ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza bá lyok ál tal

tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki e lé gí tô adat vé del mi jog sza bállyal -

a har ma dik or szág be li biz to sí tó val, biz to sí tás köz ve tí tô vel, szak ta -

nács adó val szem ben,

q) a fel a dat kö ré ben el já ró adat vé del mi biz tos sal,

r) a kár tör té net re vo nat ko zó adat ra és a bonus-malus be so ro lás ra

néz ve a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló - több -

ször mó do sí tott - 2003. évi LX. tör vény 109/A. § (2) be kez dé sé ben

sza bá lyo zott ese tek ben a biz to sí tó val szem ben, 

ha az a) — j), n) és r) pont ban meg je lölt szerv vagy sze mély írás be li

meg ke re sés sel for dul hoz zá, amely tar tal maz za az ügy fél ne vét vagy a

biz to sí tá si szer zô dés meg je lö lé sét, a kért ada tok faj tá ját, az adat ke ze -

lés cél ját és jog alap ját, az zal, hogy a k.), l.), m.), p.) és q.) pont ban

Ügy fél tá jé koz ta tó

Ügy fél tá jé koz ta tó



meg je lölt szerv vagy sze mély ki zá ró lag a kért ada tok faj tá ját, az adat -

ké rés cél ját és jog alap ját kö te les meg je löl ni. A cél és a jog alap iga zo lá -

sá nak mi nô sül az adat meg is me ré sé re jo go sí tó jog sza bá lyi ren del ke -

zés meg je lö lé se is.

A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn ab ban az

eset ben, ha a ma gyar bûn ül dö zô szerv, il le tô leg az Or szá gos Rend ôr-

fô ka pi tány ság - a pénz mo sás meg e lô zé sé rôl és meg a ka dá lyo zá sá ról

szó ló 2003. évi XV. tör vény ben meg ha tá ro zott fel a dat kö ré ben el jár va,

vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján kül föl di bûn ül dö zô

szerv, il le tô leg kül föl di Pénz ü gyi In for má ci ós Egy ség írás be li meg ke re -

sé se tel je sí té se cél já ból - írás ban kér biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada -

tot a biz to sí tó tól, amennyi ben a meg ke re sés tar tal maz za a kül föl di

adat ké rô ál tal alá írt ti tok tar tá si zá ra dé kot.

A biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tô és a biz to sí tá si szak ta nács adó a nyo -

mo zó ha tó ság, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá lat ré szé re

ak kor is kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz ta tást ad ni, ha adat me rül fel ar -

ra, hogy a biz to sí tá si ügy let

a.) ká bí tó szer-ke res ke de lem mel,

b.) ter ro riz mus sal,

c.) il le gá lis fegy ver ke res ke de lem mel vagy

d.) pénz mo sás bûn cse lek mé nyé vel 

van össze füg gés ben.

A biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tô és a biz to sí tá si szak ta nács adó a nyo -

mo zó ha tó sá got a "ha laszt ha tat lan in téz ke dés" jel zés sel el lá tott, kü lön

jog sza bály ban elô írt ügyé szi jó vá ha gyást nél kü lö zô meg ke re sé sé re is

kö te les tá jé koz tat ni az ál ta la ke zelt, az adott üggyel össze füg gô, biz to -

sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tok ról.

Biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tok nak má sik tag ál lam ba tör té nô to -

váb bí tá sa ese tén a bel föld re tör té nô adat to váb bí tás ra vo nat ko zó ren -

del ke zé se ket kell al kal maz ni.

A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn ab ban az

eset ben, ha a biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tô és a biz to sí tá si szak ta nács -

adó az ál ta la fo ga na to sí tott kor lá to zó in téz ke dé sek rôl

a.) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zô dés 60. cik ke alap ján a

pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér de kek és gaz da sá gi erô for rá sok

te kin te té ben al kal ma zan dó kor lá to zó in téz ke dé sek tár gyá ban el -

fo ga dott ren de le tek, il let ve e ren de le tek fel ha tal ma zá sa alap ján el -

fo ga dott ren de le tek vagy ha tá ro za tok,

b.) az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó szer zô dés 15. cik ke alap ján, a pénz -

esz kö zök, egyéb va gyo ni ér de kek és gaz da sá gi erô for rá sok te kin -

te té ben al kal ma zan dó kor lá to zó in téz ke dé sek tár gyá ban el fo ga -

dott kö zös ál lás pon tok 

alap ján, az ab ban fog lalt kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben tá jé koz -

tat ja a mi nisz tert.

A mi nisz ter jo go sult a fen ti a.) és b.) pont alap ján tu do má sá ra ju tott

ada to kat

a) az Eu ró pai Unió  tag ál la ma i nak és in téz mé nye i nek to váb bí ta ni,

b) köl csö nös el len ôr zés cél já ból 5 évig meg ô riz ni és

c) sta tisz ti kai adat szol gál ta tás cél já ból - sze mély azo no sí tás ra al kal -

mat lan mó don - fel hasz nál ni.

Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét a biz to sí tó ál tal a har ma dik or -

szág be li biz to sí tó hoz vagy har ma dik or szág be li adat fel dol go zó szer ve -

zet hez (har ma dik or szág be li adat ke ze lô) tör té nô adat to váb bí tás ab ban

az eset ben, ha a biz to sí tó ügy fe le (adat alany) ah hoz írás ban hoz zá já -

rult, és a har ma dik or szág be li adat ke ze lô nél a ma gyar jog sza bá lyok ál -

tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki e lé gí tô adat ke ze lés fel té te lei min den

egyes adat ra néz ve tel je sül nek, va la mint a har ma dik or szág be li adat -

ke ze lô szék he lye sze rin ti ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza bá lyok ál -

tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki e lé gí tô adat vé del mi jog sza bállyal.

Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét

a.) az olyan össze sí tett ada tok szol gál ta tá sa, amely bôl az egyes ügy -

fe lek sze mé lye vagy üz le ti ada ta nem ál la pít ha tó meg,

b.) fi ók te lep ese té ben a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás szék he lye (fô -

iro dá ja) sze rin ti fel ü gye le ti ha tó ság szá má ra a fel ü gye le ti te vé -

keny ség hez szük sé ges adat to váb bí tás, ha az meg fe lel a kül föl di

és a ma gyar fel ü gye le ti ha tó ság kö zöt ti meg ál la po dás ban fog lal -

tak nak,

c.) a jog al ko tás meg a la po zá sa és ha tás vizs gá la tok el vég zé se cél já -

ból a mi nisz ter ré szé re sze mé lyes adat nak nem mi nô sü lô ada tok

át a dá sa.

Nem le het üz le ti ti tok ra vagy biz to sí tá si ti tok ra hi vat ko zás sal vissza tar -

ta ni az in for má ci ót a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ra és a köz ér dek -

bôl nyil vá nos adat ra vo nat ko zó, kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott adat -

szol gál ta tá si kö te le zett ség ese tén.

Szí ves tu do má sá ra hoz zuk, hogy meg ke re sé se ese tén tá jé koz ta tást

kell ad nunk az ál ta lunk ve ze tett nyil ván tar tá sok ban tá rolt ada tá ról, az

adat ke ze lés cél já ról, jog alap já ról, idô tar ta má ról, az adat fel dol go zó ne -

vé rôl, szék he lyé rôl, ar ról, hogy ki és mi lyen cél ból kap ta meg az Ön

ada tát. Tör vény az adat to váb bí tás ról va ló tá jé koz ta tást ki zár hat ja. Az

Ön ál tal kez de mé nye zett in do kolt adat he lyes bí tést a biztosító kö te les

át ve zet ni.

A biz to sí tá si szer zô dés re és az al kal ma zan dó jog ra a ma gyar jog sza -

bá lyok ren del ke zé sei az irány adók.

Ja va sol juk, hogy a biz to sí tá si aján lat alá í rá sa elôtt is mer je meg, gon -

do san ta nul má nyoz za át a szer zô dé si fel té te le in ket, szük ség ese tén

kér jen se gít sé get köz ve tí tô ink tôl. Tá jé koz tat juk, hogy szer zô dé ses jog -

vi szo nyunk fenn ál lá sa alatt az egy más hoz in té zett jog nyi lat ko za tok

csak írás ban ér vé nye sek.

VICTORIA-VOLKSBANKEN Biz to sí tó Zrt.

Tá jé koz tat juk, hogy az Ön biz to sí tás köz ve tí tô je:

V-V Consulting Biztosítási Többesügynöki Kft.

1074 Budapest, Dohány u. 14.

Tel.: 06-1-327-0860        Fax.: 06-1-327-0870

Adószám: 13325152-1-42

A Társaság tevékenységi engedélyét a PSZÁF az E-II/242/2005.

számú engedélyével adta meg,

regisztrációs száma: 205071202616 (ellenőrizhető: www.pszaf.hu).
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I. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A VICTORIA-VOLKSBANKEN Biz to sí tó Zrt. (1074 Bu da pest, Do -

hány u. 14, a to váb bi ak ban: biz to sí tó) díj fi ze tés el le né ben a lét re -

jött biz to sí tá si szer zô dés ben fog lalt szol gál ta tást nyújt ja.

2. A biz to sí tá si szer zô dés re a je len Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel -

té te lek, a kü lö nös biz to sí tá si fel té te lek, a biz to sí tá si szer zô dés

szer ves és el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zô biz to sí tá si aján lat, a

nyi lat ko za tok, va la mint a min den kor ha tá lyos ma gyar jog sza bá -

lyok irány adó ak.

II. A biz to sí tá si szer zô dés ala nyai

1. A biz to sí tó a biz to sí tá si díj meg fi ze té se el le né ben vi se li a biz to sí -

tá si koc ká za tot és vál lal ja a szer zô dés ben meg ha tá ro zott szol gál -

ta tá sok tel je sí té sét.

2. A szer zô dô (biz to sí tást kö tô fél) az a sze mély, aki a biz to sí tá si

szer zô dés meg kö té sé re aján la tot tesz és kö te le zett sé get vál lal a

biz to sí tá si díj meg fi ze té sé re. Szer zô dô le het ter mé sze tes sze -

mély, jo gi sze mély, il le tô leg jo gi sze mé lyi ség nél kü li gaz dál ko dó

szer ve zet, aki/amely a va gyon tárgy meg ó vá sá ban ér de kelt, vagy

aki a szer zô dést ér de kelt sze mély ja vá ra kö ti meg.

3. A biz to sí tott az a sze mély, aki nek a va gyon tár gyai biz to sít va van -

nak és a va gyon tárgy meg ó vá sá ban va ló ér de kelt sé ge a biz to sí tá -

si szer zô dés tel jes idô be li ha tá lya alatt fenn áll.

4. A biz to sí tott a jö vô be li szol gál ta tá si össze get en ged mé nyez he ti

va la mely, a szer zô dés ben meg ha tá ro zott hi tel in té zet javára, a biz -

to sí tott e hi tel in té zet tel fenn ál ló jog vi szo nyá ból fo lyó kö te le zett sé -

ge tel je sí té se biz to sí té ká ul.

III. A biz to sí tá si szer zô dés lét re jöt te

1. A biz to sí tá si szer zô dés a fe lek írás be li meg ál la po dá sá val jön lét re.

A biz to sí tá si szer zô dés meg kö té sét, il let ve mó do sí tá sát a szer zô -

dô a biz to sí tó ré szé re tett írá sos aján la tá val kez de mé nye zi. Az

írás be li meg ál la po dást, il le tô leg a biz to sí tó el fo ga dó nyi lat ko za tát

a biz to sí tá si köt vény ki ál lí tá sa pó tol ja.

2. A biz to sí tá si szer zô dés ak kor is lét re jön, ha a biz to sí tó a szer zô dô

aján la tá ra 15 na pon be lül nem nyi lat ko zik. Ilyen eset ben a szer zô -

dés az aján lat nak a biz to sí tó vagy kép vi se lô je ré szé re tör té nô át a -

dá sa idô pont já ra vissza me nô en az aján lat nak meg fe le lô tar ta lom -

mal jön lét re, és a IV. 1. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idô pont ban

lép ha tály ba.

3. Ha a köt vény tar tal ma a szer zô dô aján la tá tól el tér és az el té rést a

szer zô dô 15 na pon be lül nem ki fo gá sol ja, a biz to sí tá si szer zô dés a

köt vény tar tal má nak meg fe le lô en jön lét re. A lé nye ges el té ré sek re a

biz to sí tó a köt vény ki szol gál ta tá sa kor írás ban kö te les a szer zô dô fi -

gyel mét fel hív ni. Lé nye ges el té rés nek mi nô sül kü lö nö sen a koc ká -

zat vi se lés idô pont ja és he lye, a biz to sí tá si díj összege és an nak ese -

dé kes sé ge, a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek ter je del me.

4. A biz to sí tó a biz to sí tá si aján la tot a biz to sí tó koc ká zat el bí rá lás ra jo -

go sult szer vé nek tör té nô át a dá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül jo -

go sult írás ban vissza u ta sí ta ni. Eb ben az eset ben a biz to sí tá si

szer zô dés nem jön lét re, és a biz to sí tó az eset leg már elô leg ként

be fi ze tett dí jat a szer zô dô nek 8 na pon be lül vissza fi ze ti.

5. Ha a biz to sí tó ki fe je zett nyi lat ko za ta nél kül lét re jött biz to sí tá si

szer zô dés el tér a biz to sí tá si fel té te lek tôl, a biz to sí tó 15 na pon

be lül írás ban ja va sol hat ja, hogy a szer zô dést a fel té te lek nek

meg fe le lô en mó do sít sák. Ha a szer zô dô a mó do sí tó ja vas la tot

nem fo gad ja el, vagy ar ra 15 na pon be lül nem vá la szol, az el -

uta sí tás tól, il le tô leg a mó do sí tó ja vas lat kéz hez vé te lé tôl

számí tott 15 na pon be lül a szer zô dést 30 nap ra írás ban fel -

mond hat ja.

IV. A koc ká zat vi se lés kez de te és te rü le ti ha tá lya

1. A biz to sí tó ál tal nyúj tott biz to sí tá si vé de lem kez de te a biz to sí tá si

aján la ton koc ká zat vi se lés kez de te ként meg je lölt idô pont, fel té ve,

hogy a szer zô dô a biz to sí tás el sô dí ját a biz to sí tó szám lá já ra vagy

pénz tá rá ba be fi ze ti, il le tô leg a biz to sí tó er re fel ha tal ma zott kép vi -

se lô jé nek el is mer vény el le né ben át ad ja, és a biz to sí tá si szer zô -

dés ér vé nye sen lét re jön. Az el sô díj meg fi ze té sé re a fe lek ha lasz -

tás ban ál la pod hat nak meg.

2. A biz to sí tá si aján la ton fel tün te tett koc ká zat vi se lé si kez det nem le -

het ko ráb bi, mint a biz to sí tá si aján lat nak a szer zô dô ál tal tör tént

alá í rá sát kö ve tô nap 0.00 órá ja. A fe lek et tôl el té rô, ké sôb bi koc ká -

zat vi se lé si kez dô idô pont ban is meg ál la pod hat nak.

3. A biz to sí tás csak a köt vény ben meg je lölt koc ká zat vi se lé si he lyen

ha tá lyos, amennyi ben er rôl kü lön meg ál la po dás más kép pen

nem ren del ke zik. Ha a biz to sí tott va gyon tár gya kat a koc ká zat vi -

se lés he lyé rôl ide ig le ne sen el tá vo lít ják, a biz to sí tó koc ká zat vi se -

lé se a va gyon tár gyak nak a koc ká zat vi se lé si hely re va ló vissza -

he lye zé sé ig szü ne tel, amennyi ben a fe lek et tôl el té rô en nem ál -

la pod nak meg.

V. A biz to sí tá si szer zô dés tar ta ma, idô be li ha tá lya

1. A biz to sí tá si szer zô dés, ha a fe lek írás ban más ként nem ál la pod -

nak meg, ha tá ro zott, egy éves tar tam ra jön lét re.

2. A biz to sí tás au to ma ti ku san to váb bi egy év re meg hosszab bo dik,

amennyi ben egyik fél sem nyi lat ko zik írás ban et tôl el té rô en a le já -

rat elôtt 30 nap pal.

3. A biz to sí tá si idô szak 1 év. A biz to sí tá si év for du ló, amennyi ben

a koc ká zat vi se lés kez de te a hó nap el sô nap já ra esik, a koc ká -

zat vi se lés kez de té nek nap ja, egyéb eset ben az azt kö ve tô hó -

nap el se je.

VI. A biz to sí tá si díj meg fi ze té se

1. A biz to sí tás díj egy sze ri vagy éves díj fi ze té sû. Az éves biz to sí tá si

díj ha vi, ne gyed é ves vagy fél éves gya ko ri ság gal is meg fi zet he tô.

2. A biz to sí tás el sô dí ja a szer zô dés lét re jöt te kor ese dé kes, ki vé ve,

ha fe lek az el sô díj meg fi ze té sé re ha lasz tás ban ál la pod tak meg.

Min den ké sôb bi díj an nak az idô szak nak az el sô nap ján ese dé -

kes, amely re a díj vo nat ko zik.

VII. A biz to sí tá si szer zô dés meg szû né se

1. A ha tá ro zott idô tar tam ra kö tött biz to sí tá si szer zô dés a fe lek er -

re vo nat ko zó írás be li nyi lat ko za ta alap ján, a tar tam vé gén szû -

nik meg.

Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek
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év re ki zár hat ják. Ha a szer zô dés há rom év nél hosszabb idô re szól

és a fe lek nem kö töt ték ki, hogy az a meg ál la pí tott idô tar tam el tel -

te elôtt is fel mond ha tó, a ne gye dik év tôl kezd ve a biz to sí tá si szer -

zô dést bár me lyik fél a biz to sí tá si idô szak vé gé re 30 na pos fel mon -

dá si idô vel fel mond hat ja.

3. A ha tá ro zott idô tar tam ra lét re jött biz to sí tá si szer zô dés a tar tam le -

já ra ta kor ak kor is meg szû nik, ha ar ra to váb bi díj fi ze tés tör tént. A

szer zô dés meg szû né sét kö ve tô idô szak ra be fi ze tett dí jat a biz to -

sí tó vissza fi ze ti.

4. A biz to sí tá si szer zô dés a biz to sí tá si díj ese dé kes sé gé tôl szá mí tott

60. nap el tel té vel meg szû nik, ha ad dig a hát ra lé kos dí jat nem fi -

zet ték meg és a szer zô dô ha lasz tást sem ka pott, il le tô leg a biz to -

sí tó a díj kö ve te lést bí ró sá gi úton nem ér vé nye sí tet te.

5. A biz to sí tó a szer zô dés meg szû né sét és a bí ró sá gi út igény be vé te lé -

nek ha tár ide jét to váb bi 30 nap pal meg hosszab bít hat ja, ha a biz to sí tó

a szer zô dôt írás ban fel szó lít ja a díj meg fi ze té sé re és köz li ve le, hogy

a meg hosszab bí tott ha tár idô el tel te ese tén a szer zô dés meg szû nik.

6. A díj nem fi ze té se mi att meg szûnt biz to sí tá si szer zô dést a biz to sí -

tá si díj utó la gos be fi ze té se nem hoz za új ból lét re. A biz to sí tó kö te -

les a díj kü lön bö zet vissza fi ze té sé re.

7. A díj nemfizetése miatt megszűnt biztosítási szerződést az eredeti

feltételeknek megfelelően újból hatályba léptetni nem lehet.

8. Ha a biz to sí tá si szer zô dés ha tá lya alatt a biz to sí tá si ese mény be -

kö vet ke zé se le he tet len né vált, vagy a biz to sí tá si ér dek meg szûnt,

a biz to sí tá si szer zô dés a le he tet le nü lés be áll ta vagy a biz to sí tá si

ér dek meg szûn te hó nap já nak utol só nap já val meg szû nik.

9. Ha biz to sí tá si ese mény kö vet ke zik be, a biz to sí tó az egész év re

já ró díj meg fi ze té sét kö ve tel he ti.

10. A biz to sí tá si szer zô dés meg szû né sé nek egyéb ese té ben a biz to -

sí tó an nak a hó nap nak az utol só nap já ig já ró dí jak meg fi ze té sét

kö ve tel he ti, amely ben a koc ká zat vi se lé se vé get ért.

VIII. A szer zô dô (biz to sí tott) kö te le zett sé gei

A szer zô dô és a biz to sí tott aláb bi ak ban fel so rolt kö te le zett sé ge in túl -

me nô en a kü lö nös fel té te lek, il le tô leg a biz to sí tá si szer zô dés to váb bi

kö te le zett sé get is elô ír hat.

Köz lé si kö te le zett ség
1. A szer zô dô (biz to sí tott) a szer zô dés kö tés kor kö te les a biz to sí tás

el vál la lá sa szem pont já ból min den olyan lé nye ges kö rül ményt a

biz to sí tó val kö zöl ni, ame lye ket is mert vagy is mer nie kel lett, de

leg a lább azo kat, ame lyek re a biz to sí tó írás ban kér dé se ket tett fel.

2. A szer zô dô és a biz to sí tott nem vé de kez het olyan kö rül mény vagy

vál to zás nem tu dá sá val, ame lyet bár me lyi kük el mu lasz tott a biz to -

sí tó val kö zöl ni, de ar ról tud nia kel lett és a köz lés re, il le tô leg be je -

len tés re kö te les lett vol na.

Vál to zás-be je len té si kö te le zett ség
3. A szer zô dô és a biz to sí tott kö te les a be kö vet ke zés tôl szá mí tott 8

na pon be lül a biz to sí tó nak írás ban be je len te ni min den, az aján la -

ton fel tün te tett kö rül mény mó do su lá sát, de kü lö nö sen:

a) a biz to sí tott épü let és épít mény, il let ve in gó sá gok ér té ké nek

10 %-ot meg ha la dó mér té kû vál to zá sát, ami a biz to sí tá si

szer zô dés ben meg je lölt biz to sí tá si összeg mó do sí tá sát in do -

kol ja. A va gyon ér ték-vál to zást a biz to sí tá si szer zô dés ben

meg je lölt koc ká zat vi se lé si he lyen ként kell be je len te ni;

b) ha a biz to sí tott va gyon tár gyak ra, ugyan a zon koc ká za tok ra

to váb bi biz to sí tást kö tött;

c) a biz to sí tott va gyon tár gya kat ter he lô bár mi lyen zá log jog vagy

óva dék fenn ál lá sát, a jo go sult meg je lö lé sé vel;

d) ha a kár meg e lô zés és kár el há rí tás rend sze ré ben mó do su lás

tör tént;

e) min den egyéb, a biz to sí tó koc ká za tát nö ve lô té nye zôt.

Szer zô dés kö tés után a biz to sí tott kö te les min den olyan kö rül mény

meg vál to zá sá ról a biz to sí tót írás ban tá jé koz tat ni, amely re a biz to -

sí tó a szer zô dés kö tés so rán írás ban kér dést tett fel, vagy a biz to -

sí tá si szer zô dés ben rög zí tett.

4. Ha a biz to sí tó csak a szer zô dés kö tés után sze rez tu do mást a

szer zô dést érin tô lé nye ges kö rül mé nyek rôl, to váb bá, ha a szer zô -

dés ben, il le tô leg a szer zô dés ré szét ké pe zô biz to sí tá si fel té te lek -

ben meg ha tá ro zott lé nye ges kö rül mé nyek vál to zá sát köz lik ve le,

15 na pon be lül írás ban ja vas la tot te het a szer zô dés mó do sí tá sá -

ra, il le tô leg - ha a koc ká za tot a biz to sí tá si fel té te lek ér tel mé ben

nem vál lal hat ja - a szer zô dést 30 nap ra írás ban fel mond hat ja.

5. Ha a szer zô dô (biz to sí tott) a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad ja el

vagy ar ra 15 na pon be lül nem vá la szol, a szer zô dés a mó do sí tó

ja vas lat köz lé sé tôl szá mí tott 30. na pon meg szû nik. Er re a kö vet -

kez mény re a szer zô dôt (biz to sí tot tat) a mó do sí tó ja vas lat meg té -

te le kor fi gyel mez tet ni kell.

6. Ha a biz to sí tó a 4. pon tok ban fog lalt jo ga i val nem él, a szer zô dés

az ere de ti tar ta lom mal ha tály ban ma rad.

Kár meg e lô zé si és kár eny hí té si kö te le zett ség
7. A szer zô dô és a biz to sí tott kö te les a kár ese mé ny meg e lô zé se ér -

de ké ben min den éssze rû és el vár ha tó in téz ke dést meg ten ni.

8. A ká r meg e lô zé sé re a jó gaz da gon dos sá gán túl a ha tá lyos jog -

sza bá lyok, óvó rend sza bá lyok, ha tó sá gi ha tá ro za tok, szab vá nyok

és a biz to sí tott fel ü gye le ti szer vé nek uta sí tá sai irány adó ak.

9. A kü lö nös biz to sí tá si fel té te lek rész le te seb ben is meg fo gal maz hat -

ják fen ti sza bá lyok ér vény ben ma ra dá sa mel lett szer zô dô és biz to -

sí tott kár meg e lô zés re és kár eny hí tés re vo nat ko zó kö te le zett sé ge it.

10. A biz to sí tó jo go sult a kár meg e lô zés re, il let ve a biz to sí tott va gyon tár -

gyak koc ká za ti ál la po tá ra vo nat ko zó an a szer zô dô nél, biz to sí tott -

nál, il let ve szük ség ese tén a tûz ol tó ság nál, vagy más hi va ta li szerv -

nél a vég re haj tott in téz ke dé sek min den ko ri hely szí ni el len ôr zé sé re.

Kár be je len té si kö te le zett ség
11. A szer zô dô vagy biz to sí tott kö te les a biz to sí tá si ese mény be kö vet -

ke zé sét ha la dék ta la nul, an nak meg tör tén té tôl szá mí tott 2 mun ka -

na pon be lül - de leg ké sôbb an nak ész le lé sé tôl il let ve fe le lôs sé gi

ká rok ese tén a tu do má sá ra ju tá sá tól szá mí tott 2 mun ka na pon be -

lül - a biz to sí tó nak írás ban be je len te ni.

12. A kár be je len tés nek tar tal maz nia kell:

a) a kár ese mény idô pont ját, he lyét és a kár ese mény rö vid le -

í rá sát;

b) a ká ro so dott va gyon tárgy(ak) meg ne ve zé sét;

c) a ká ro so dás mér té két (meg ál la pí tott vagy be csült ér té két);

d) a kár ren de zés ben köz re mû kö dô - a szer zô dôt (biz to sí tot tat)

kép vi se lô - sze mély vagy szer ve zet ne vét;
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e) a tûz ol tó ság ál tal ki a dott ha tó sá gi bi zo nyít vány, il le tô leg a

rend ôr sé gi fel je len tés (jegy zô könyv) egy má so la ti pél dá nyát.

Együtt mû kö dé si kö te le zett ség kár ren de zés ben
13. A szer zô dô (biz to sí tott) kö te les

a) a tûz- és rob ba nás kárt a tûz ol tó ság nak is je len te ni;

b) be tö ré ses lo pás és rab lás ese tén rend ôr sé gi fel je len tést

ten ni;

c) a biz to sí tó ré szé re a szük sé ges fel vi lá go sí tá so kat meg ad ni

és le he tô vé ten ni a be je len tés és a fel vi lá go sí tás tar tal má nak

el len ôr zé sét;

d) a rend ôr ség ha tá ro za tát, vád eme lés ese tén a vád ira tot, jog -

erôs bí ró sá gi ha tá ro za tot, va la mint a tûz ren dé sze ti ha tó ság

ál tal ki a dott ok i ra tot a biz to sí tó ré szé re el jut tat ni.

14. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se után a biz to sí tott va gyon -

tárgy(ak) ál la po tá ban a szer zô dô (biz to sí tott) a kár fel vé te li el já rás

meg in du lá sá ig, de leg ké sôbb a kár be je len tés tôl szá mí tott 5. na pig

csak a kár eny hí tés hez szük sé ges mér ték ben vál toz tat hat. Ha a

biz to sí tó ré szé rôl a kár be je len tés kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 5. na -

pon be lül nem tör té nik meg a kár szem lé zé se, ak kor a szer zô dô

(biz to sí tott) in téz ked het a ja ví tás ról vagy a meg sé rült va gyon -

tárgy(ak) hely re ál lí tá sá ról. A fel nem hasz nált, il let ve ki se lej te zett

al kat ré sze ket, be ren de zé se ket és egyéb va gyon tár gya kat a biz to -

sí tó val tör tént elô ze tes egyez te tést kö ve tô en to váb bi 30 na pig vál -

to zat lan ál la pot ban meg kell ôriz ni.

15. A szer zô dô nek (biz to sí tott nak) a kár össze gét hi telt ér dem lô en

bi zo nyí tó do ku men tu mo kat a biz to sí tó el já ró szak em be ré nek

vagy meg bí zott já nak ké ré sé re bár mi kor ren del ke zés re kell bo -

csá ta ni. Épü let kár nál ilyen do ku men tum le het pl. a ja ví tá si-,

hely re ál lí tá si szám la vagy ár aján lat, a költ ség ve tés, a kár oko zó

el is me rô nyi lat ko za ta, in gó ság kár nál tí pus és ere de ti ga zo ló ok -

mány (ere de ti be szer zé si szám la, ga ran cia le vél), mû sza ki le í -

rás, fo tó, stb.

IX. Biz to sí tá si ese mény

1. Biz to sí tá si ese mény az az elô re nem lát ha tó, hir te len, vá rat lan

kár ese mény, mely a szer zô dés ha tá lya alatt kö vet ke zik be és

mely re a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed és helyt ál lá si kö te le -

zett sé gét ered mé nyez he ti.

2. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki zá ró lag a biz to sí tá si aján la ton meg -

ha tá ro zott és a köt vé nyen is fel tün te tett biz to sí tott ve szé lyek re ter -

jed ki.

3. A biz to sít ha tó ve szé lyek és kár ese mé nyek kö rét a biz to sí tá si szer -

zô dés re vo nat ko zó biz to sí tá si fel té te lek ha tá roz zák meg.

4. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tott va gyon tár gyak te kin te té -

ben - amennyi ben a vo nat ko zó fel té te lek nem tar tal maz nak ez zel

el len té tes meg ál la po dást - az aláb bi ká rok ra ter jed ki:

a) a biz to sí tott ve szély köz vet len ha tá sa kö vet kez mé nye ként

ke let ke zett ká rok ra (kár ese mény);

b) a kár ese mény el ke rül he tet len kö vet kez mé nye ként ke let ke -

zett ká rok ra;

c) a kár ese mény mi att vég zett ol tás, bon tás vagy ki la kol ta tás

so rán ke let ke zett ká rok ra;

d) a kár ese mény kö vet kez té ben el tû nés vagy el kal ló dás so rán

ke let ke zett ká rok ra.

X. Ál ta lá nos ki zá rá sok

1. A biz to sí tá si vé de lem nem ter jed ki:

a) olyan ká rok ra, ame lye ket har ci cse lek mé nyek vagy há bo rús

ese mé nyek bár me lyik faj tá ja vagy ter ror cse lek mény oko zott

vagy ezek kö vet kez mé nye i re;

b) a har ci esz kö zök ál tal oko zott sé rü lé sek re vagy rom bo lá sok -

ra, va la mint ka to nai, pol gá ri vagy ren dé sze ti ha tó sá gok ren -

del ke zé sei mi att ke let ke zett ká rok ra;

c) fel ke lés sel, lá za dás sal, zen dü lés sel, za var gás sal, fosz to ga -

tás sal, il let ve sztrájk kal össze füg gés ben ke let ke zett ká rok ra;

d) ta laj süllye dés sel, föld alat ti tûz zel, bá nya mû ve lés sel, nuk le á -

ris ener gia, il let ve su gár zó anya gok ká ro sí tó ha tá sá val oko -

za ti össze füg gés ben ke let ke zô ká rok ra;

e) az el hasz ná ló dás sal vagy a va gyon tárgy kar ban tar tá sá nak

el mu lasz tá sá val oko za ti össze füg gés ben ke let ke zett ká rok ra;

f) föld ren gés sel vagy más ter mé sze ti ka taszt ró fá val oko za ti

össze füg gés ben ke let ke zett ká rok ra;

g) ta laj víz vagy bel víz ál tal oko zott ká rok ra.

2. A biz to sí tás szem pont já ból ter ror cse lek mény nek mi nô sül kü lö nö sen

az olyan erô sza kos, erô szak kal fe nye ge tô, az em be ri élet re, a ma te -

ri á lis és im ma te ri á lis ja vak ra vagy az inf ra struk tú rá ra ve szé lyes cse -

lek mény, amely po li ti kai, val lá si, ide o ló gi ai, et ni kai cé lok mel lett fog lal

ál lást vagy va la mely kor mány be fo lyá so lá sá ra, a tár sa da lom ban il let -

ve an nak egy ré szé ben va ló fé le lem kel tés re irá nyul.

XI. A biz to sí tá si összeg, alul-, túl biz to sí tás- 
és több szö rös biz to sí tás. Az ön ré sze se dés

1. A biz to sí tá si összeg a biz to sí tott va gyon tárgy(ak) a szer zô dô ál tal

a biz to sí tá si szer zô dés ben meg je lölt ér té ke. A biz to sí tá si vé de -

lem a szer zô dés ben meg ha tá ro zott, a biz to sí tás ra kü lön összeg -

gel meg a dott va gyon tár gyak ra il let ve va gyon tár gyak ból kép zett

va gyon cso por tok ra ter jed het ki. A va gyon biz to sí tás ke re té ben el -

sô sor ban épü le tek, épít mé nyek, ház tar tá si in gó sá gok, gaz dál ko -

dó szer ve ze tek be ren de zé sei, áruk, kész le tek, ér ték tár gyak,

adat hor do zók, il let ve ezen va gyon tár gyak ból kép zett va gyon cso -

por tok biz to sít ha tó ak. A biz to sít ha tó va gyon tár gyak kö rét és azok

konk rét biz to sí tá si ér té két a XV. fe je zet és a kü lö nös fel té te lek ha -

tá roz zák meg.

2. A biz to sí tás nem ve zet het gaz da go dás hoz. A biz to sí tá si összeg

nem ha lad hat ja meg a va gyon tárgy(ak) biz to sí tá si ér té két. A va -

gyon tárgy biz to sí tá si ér té két meg ha la dó ré szé ben (túl biz to sí tás) a

biz to sí tá si összeg re vo nat ko zó meg ál la po dás sem mis.

3. Ki e gé szí tô fe le lôs ség biz to sí tás ese tén a biz to sí tá si összeg (kár té -

rí té si li mit) az a leg ma ga sabb összeg, amit a biz to sí tó egy biz to sí -

tá si ese ménnyel össze füg gés ben kár té rí tés és egyéb költ sé gek

cí mén leg fel jebb ki fi zet, ak kor is, ha a biz to sí tá si vé de lem több

kár té rí tés re kö te le zett sze mély re vo nat ko zik.

4. Amennyi ben a biz to sí tá si összeg ala cso nyabb, mint a biz to sí tá si

ér ték (alul biz to sí tás), ak kor a biz to sí tó a kárt csak a biz to sí tá si

összeg biz to sí tá si ér ték hez vi szo nyí tott ará nyá ban té rí ti meg.

5. Ha a szer zô dô (biz to sí tott) a szer zô dés kö tés idô pont já ban ugyan -

a zon va gyon tárgy(ak)ra és ugyan a zon koc ká za tok el len má sik

biz to sí tó nál már ren del ke zik va gyon biz to sí tá si szer zô dés sel

(több szö rös biz to sí tás), a biz to sí tó csak a má sik biz to sí tá si szer -
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zô dés sel meg nem té rült ká rok ra nyújt ja a szer zô dés ben meg ha -

tá ro zott biz to sí tá si szol gál ta tást.

6. A biz to sí tót a biz to sí tá si szer zô dés ér vé nyes ré sze utá ni biz to sí tá -

si díj, de leg a lább a szer zô dés ben meg ha tá ro zott mi ni má lis díj túl -

biz to sí tás és több szö rös biz to sí tás ese tén is meg il le ti.

7. A biz to sí tá si szer zô dés ben fel so rolt va gyon tár gya kat, il let ve va -

gyon cso por to kat a fe lek az aláb bi ak sze rint te kin tik biz to sí tott nak:

a) a té te le sen fel so rolt va gyon tár gya kat a fe lek a va gyon tár -

gyan ként meg je lölt biz to sí tá si összeg ere jé ig te kin tik biz to sí -

tott nak oly mó don, hogy min den egyes va gyon tárgy ese té -

ben a biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel sô ha tá ra az adott va -

gyon tárgy ra meg a dott biz to sí tá si összeg;

b) az azo nos ér té ke lés alap ján össze vont va gyon cso por tot(kat)

a fe lek a meg je lölt biz to sí tá si összeg vagy kár té rí té si li mit

ere jé ig te kin tik biz to sí tott nak, mely összeg egy ben a biz to sí tó

szol gál ta tá sá nak fel sô ha tá ra is.

8. A túl biz to sí tás, il le tô leg alul biz to sí tás té nyét a biz to sí tá si szer zô -

dés min den egyes va gyon tár gyá nál vagy va gyon cso port já nál kü -

lön-kü lön kell meg ál la pí ta ni.

9. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek mér té két kor lá toz hat ja

a) a biz to sí tá si össze gen be lül szol gál ta tá si ma xi mum (li mit)

meg ha tá ro zá sá val;

b) a kár össze gé hez kap cso ló dó ön ré sze se dés meg ál la pí tá sá -

val, ame lyet a biz to sí tott ma ga vi sel.

Az ön ré sze se dés al kal ma zá sá ra biz to sí tá si ese mé nyen ként ke rül

sor. Ha a biz to sí tá si idô szak alatt több eset ben for dul elô biz to sí tá -

si ese mény, az ön rész össze gét min den biz to sí tá si ese mény al -

kal má val kü lön-kü lön kell fi gye lem be ven ni. Egy biz to sí tá si ese -

mény nek mi nô sül nek az azo nos okok ra vissza ve zet he tô ese mé -

nyek, amennyi ben azok kö zött oko za ti össze füg gés áll fenn. A

meg ál la po dás sze rin ti ön rész re vo nat ko zó an a szer zô dô (biz to sí -

tott) nem köt het má sik biz to sí tást, el len ke zô eset ben a biz to sí tó a

szol gál ta tá sát oly mér ték ben csök ken ti, hogy a szer zô dô tel jes

egé szé ben ma ga vi sel je a meg ál la po dás sze rin ti ön részt.

XII. Ér ték kö ve tés

1. Az ér ték kö ve tés a biz to sí tó és a szer zô dô meg ál la po dá sa azok -

ban a mód sze rek ben, ame lyek au to ma ti kus al kal ma zá sá val a biz -

to sí tá si szer zô 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 kí ván ják ôriz ni.

2. A biz to sí tó az ér ték kö ve tés mér té két min den év már ci us 1-jé ig ál -

la pít ja meg a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (KSH) ada tai alap ján.

Az ér ték kö ve tés bá zi sa az elô zô év re vo nat koz ta tott kü lön meg ál -

la po dás ban meg ne ve zett éves ár in dex, amely tôl a biz to sí tó ±3

szá za lék pont tal el tér het. Az így meg ha tá ro zott in dex az adott év

jú ni us hó 1-jé tôl a rá kö vet ke zô év má jus hó 31-éig ér vé nyes és al -

kal ma zan dó.

3. A biz to sí tá si szer zô dés ér ték kö ve té ses mó do sí tá sa a biz to sí tá si

év for du ló nap já val tör té nik meg.

4. Az ér ték kö ve tés sel mó do sí tott va gyon cso por ton kén ti biz to sí tá si

össze gek az elô zô biz to sí tá si év re vo nat ko zó biz to sí tá si össze gek

biz to sí tó ál tal meg ál la pí tott in dex alap ján meg nö velt ér té ke. A biz -

to sí tá si össze gek vál to zá sát a biz to sí tá si díj ará nyo san kö ve ti. A

biz to sí tás egyéb ele mei vál to zat la nul ma rad nak.

5. A szer zô dô az ér ték kö ve tést a mó do sí tott biz to sí tá si díj elô í rás

kéz hez vé te lét kö ve tô 30 na pon be lül írás ban el u ta sít hat ja.

Amennyi ben a szer zô dô a ha tár idôn be lül írás ban el u ta sít ja a mó -

do sí tó ja vas la tot, a biz to sí tá si szer zô dés az utol já ra ér vé nyes fel -

té te lek kel ma rad fenn. Amennyi ben a szer zô dô el fo gad ja a mó do -

sí tó ja vas la tot, a biz to sí tá si szer zô dés a kö vet ke zô biz to sí tá si év

kez de té tôl a biz to sí tó ál tal tett mó do sí tá sok kal lép ha tály ba.

XIII. Kár ren de zé si el já rás

1. 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, a jog alap tisz tá zott, a biz to sí tó a

szer zô dô (biz to sí tott) ké ré sé re elô le get fo lyó sít hat. Amennyi ben a

szer zô dés re vo nat ko zó kü lö nös fel té te lek más ként nem ren del kez -

nek, a biz to sí tó szol gál ta tá sa leg ké sôbb a kár ren de zés hez szük sé -

ges utol só ok i rat kéz hez vé te lét kö ve tô 15. na pon ese dé kes.

2. A biz to sí tó a szol gál ta tá sát tör vé nyes bel föl di fi ze tô esz köz ben (fo -

rint ban) fi ze ti meg.

3. A szer zô dô fe lek bár me lyi ke, il let ve a biz to sí tott kér he ti a kár oká -

nak és össze gé nek füg get len szak ér tô ál tal tör té nô meg ál la pí tá -

sát. Amennyi ben a füg get len szak ér tô vé le mé nyét a fe lek va la me -

lyi ke nem fo gad ja el, jo go sult az il le té kes bí ró ság nál el já rást kez -

de mé nyez ni. A füg get len szak ér tô költ sé gei a meg bí zót ter he lik,

ki vé ve amennyi ben a bí ró ság a költ sé gek meg osz tá sá ról más kép -

pen nem dönt.

4. A biz to sí tó a szol gál ta tás össze gé nek ki fi ze té sét vissza tart hat ja,

ha két ség me rül fel a szer zô dô (biz to sí tott), il le tô leg az ál ta la meg -

je lölt ked vez mé nye zett pénz fel vé te li jo go sult sá gát il le tô en, a biz -

to sí tó ál tal meg kí vánt iga zo lás be mu ta tá sá ig; vagy ha a biz to sí tá -

si ese ménnyel kap cso lat ban a szer zô dô (biz to sí tott) el len bün te tô -

el já rás in dult, az el já rás jog erôs be fe je zé sé ig.

5. A biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô kö ve te lé sek az ese dé kes ség tôl

szá mí tott egy év alatt évül nek el. Az el é vü lé si idô le tel té vel a biz to -

sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge meg szû nik.

XIV. A biz to sí tó szol gál ta tá sa

1. A biz to sí tó biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se kor a biz to sí tott va -

gyon tárgy meg ron gá ló dá sa, ér ték csök ke né se, meg sem mi sü lé se,

il let ve el tu laj do ní tá sa ese tén a kü lö nös fel té te lek ben, va la mint a

zá ra dé kok ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra vál lal kö -

te le zett sé get.

2. A biz to sí tó meg té rí ti a biz to sí tott azon költ sé ge it, ame lyek a kár -

ese ménnyel kap cso lat ban a kár el há rí tá sa és eny hí té se ér de ké -

ben tény le ge sen és szük ség sze rû en fel me rül tek még ak kor is, ha

azok nem is jár tak ered ménnyel. A kár el há rí tás, a kár eny hí tés, va -

la mint a kár té rí tés együt tes összege nem ha lad hat ja meg a biz to -

sí tá si össze get, ki vé ve, ha a kár eny hí tés és kár el há rí tás költ sé gei

a biz to sí tó ki fe je zett uta sí tá sá nak ered mé nye ként lép nek fel.

3. A biz to sí tá si össze gen felül a biz to sí tó meg té rí ti a kár ese ménnyel

kap cso la to san az aláb bi mel lék költ sé ge ket, amennyi ben ezek rôl a

fe lek kü lön meg ál la pod tak:

a) tûz ol tás és men tés költ sé gei: a koc ká zat vi se lés hely szí nén

tûz kár meg a ka dá lyo zá sa ér de ké ben fel me rü lô ol tá si és men -

té si költ sé gek, be le ért ve az ide gen tu laj don ban az ol tás és

men tés so rán ke let ke zett ká ro kat is, ki vé ve a köz ér dek szol -

gá la tá ra hi va tott tûz ol tó ság vagy más se gít ség nyúj tás ra kö te -
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le zett szol gál ta tá sa i val kap cso la tos költ sé get és a men tés

tel je sí té se köz ben fel lé pô egész ség ká ro so dás miatt ke let ke -

zô költ sé ge ket;

b) moz ga tá si és vé del mi költ sé gek: me lyek szük sé ge sen más

tár gyak moz ga tá sa, meg vál toz ta tá sa vagy vé del me mi att a

biz to sí tott va gyon tár gyak új bó li be szer zé se vagy hely re ál lí tá -

sa cél já ból me rül nek fel; kü lö nös te kin tet tel a gé pek és be -

ren de zé sek szét sze re lé se és össze sze re lé se, il let ve épü let -

ré szek át tö ré se, le bon tá sa, új ra fel é pí té se kö vet kez té ben ke -

let ke zô költ sé gek re;

c) bon tá si és tör me lék ta ka rí tá si költ sé gek: a koc ká zat vi se lés

hely szí nén a biz to sí tott va gyon tár gyak kár ese mény ál tal érin -

tett fenn ma ra dó épü let ré szei szük sé ges bon tá sá nak és a

fenn ma ra dó tör me lék egy sze ri el ta ka rí tá sá nak költ sé gei (tör -

me lék és hul la dé k szor tí ro zá sa);

d) tör me lék és hul la dé k el szál lí tá sá nak költ sé gei: a kár ese mény

ál tal érin tett, biz to sí tott va gyon tár gyak át vizs gá lá sá nak, el -

szál lí tá sá nak, ke ze lé sé nek és meg ôr zé sé nek költ sé gei. Az

el szál lí tás költ sé ge i be be le ér ten dô ek a tör me lé k és hul la dék

leg kö ze leb bi hi va ta lo san en ge dé lye zett le ra kó hely re va ló, il -

let ve leg in kább költ ség ta ka ré kos szál lí tá sá nak költ sé gei.

Alul biz to sí tás ese tén a költ sé gek té rí té se is olyan arány ban tör té -

nik, ahogy a biz to sí tá si összeg a va gyon tárgy biz to sí tá si ér té ké -

hez arány lik.

4. A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a biz to sí tott jo go sult, ki vé ve

a) ha a szer zô dés ben más ked vez mé nye zett vagy en ged mé -

nyes ke rült meg je lö lés re;

b) fe le lôs sé gi ká rok ese té ben, ahol a szol gál ta tás jo go sult ja a ká ro -

sult. Biz to sí tott csak ab ban az eset ben kö ve tel he ti, hogy a biz to -

sí tó az ô ke zé hez fi zes sen, amennyi ben a ká ro sult kö ve te lé sét ô

már ki e gyen lí tet te és azt hi telt ér dem lô ok i ra tok kal iga zol ta.

XV. A biz to sí tá si ér ték és a szol gál ta tás ra 
vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. Az épü let biz to sí tá si ér té ke az aláb bi ak sze rint ke rül het meg ha tá -

ro zás ra:

a) az épü let új ér té ke meg e gye zik az épü let tel azo nos nagy sá -

gú és mi nô sé gû épü let új ra é pí té sé nek szo ká so san fel me rü lô

költ sé gé vel, be le ért ve a ter ve zé si és ki vi te le zé si költ sé ge ket

is;

b) az épü let va ló sá gos (avult) ér té ke az épü let új ér té ke és ál la -

po ta - kü lö nö sen ko ra és el hasz nált sá gá nak fo ka - alap ján

meg ha tá ro zott érték;

c) az épü let for gal mi ér té ke az épü let át la go san el ér he tô vé tel -

ára, a te lek ér té ké nek fi gye lem be vé te le nél kül.

2. A hasz ná la ti tár gyak és be ren de zé sek biz to sí tá si ér té ke az aláb bi -

ak sze rint ke rül het meg ha tá ro zás ra:

a) a hasz ná la ti tár gyak és be ren de zé sek új ér té ke meg e gye zik

a ha son ló tí pu sú és mi nô sé gû va gyon tár gyak új ál la pot ban

tör té nô be szer zé sé nek költ sé ge i vel;

b) a hasz ná la ti tár gyak és be ren de zé sek va ló sá gos (avult) ér té -

ke a va gyon tárgy új ér té ke és ál la po ta - kü lö nö sen ko ra és el -

hasz nált sá gá nak fo ka - alap ján meg ha tá ro zott érték;

c) a hasz ná la ti tár gyak és be ren de zé sek for gal mi ér té ke meg e -

gye zik a va gyon tárgy át la go san el ér he tô vé tel árá val.

3. A kész pénz biz to sí tá si ér té ke meg e gye zik a pénz név ér té ké vel, az

ér ték pa pí rok és ta ka rék be tét köny vek biz to sí tá si ér té ke meg e gye -

zik azok bel föl di meg sem mi sí té si el já rá sá nak költ sé gé vel.

4. Füg get le nül a 1-3. pont meg ál la pí tá sa i tól a va gyon tárgy biz to sí tá si

ér té ke meg e gye zik an nak for gal mi ér té ké vel, el ér he tô el a dá si árá val

a) a tör té nel mi vagy mû vé szi ér ték kel bí ró va gyon tár gyak ese -

tén, ame lyek az idô mú lá sá val ál ta lá ban nem ve szí te nek ér -

té kük bôl;

b) a moz gat ha tó va gyon tár gyak ese tén, me lyek ha szon szer zés

cél já ból köl csön a dás ra ke rül nek.

5. A biz to sí tá si ér ték meg ha tá ro zá sá nál a va gyon tárgy elô sze re te ti

ér té ke nem ké pe zi a biz to sí tá si ér ték ré szét.

6. Amennyi ben ja ví tás kö vet kez té ben, köz vet le nül a kár ese mény be -

kö vet ke zé se elôt ti biz to sí tá si ér ték hez ké pest nö vek szik a va gyon -

tárgy ér té ke, úgy a biz to sí tó a va gyon tárgy ér ték nö ve ke dé sé nek

össze gé vel csök kent ve té rí ti meg a ja ví tá si költ sé ge ket.

A biz to sí tott va gyon tárgy ma rad vány ér té ke és az adó ha tó ság tól

vissza i gé nyel he tô összeg a kár té rí tés össze gé bôl le vo nás ra ke rül.

Az új raelô ál lí tás sal, il let ve a be szer zés sel kap cso la tos egyéb ha -

tó sá gi kor lá to zá sok a ma rad vá nyok ér té ke lé se kor nem ke rül nek fi -

gye lem be vé tel re.

7. El tûnt és ké sôbb elô ke rült va gyon tár gyak ese tén

a) a biz to sí tó szol gál ta tá sa elôtt vagy után meg ke rült va gyon tár -

gyak ese tén a tu laj do nos kö te les azt vissza ven ni, ki vé ve, ha

ez nem vár ha tó el tô le, mert az el ve szett va gyon tár gyat már

má sik kal pó tol ta. Eb ben az eset ben a biz to sí tott va gyon tárgy

tu laj don jo ga át száll a biz to sí tó ra;

b) ha a biz to sí tó szol gál ta tá sa elôtt a biz to sí tá si ese mény kö vet -

kez té ben meg ron gá ló dott va gyon tár gyak meg ke rül nek és azt

tu laj do no sa még nem pó tol ta, úgy a meg ke rült va gyon tár gya -

kat a tu laj do nos kö te les át ven ni. A biz to sí tó té rí té si kö te le zett -

sé ge ez eset ben az ér ték csök ke nés, il let ve a ja ví tá si költ sé -

gek té rí té sé re kor lá to zó dik.

8. A biz to sí tó nem té rí ti meg az egy más sal kap cso lat ban lé vô,

össze tar to zó va gyon tár gyak egyes ele mei ese té ben az olyan ér -

ték csök ke nést, ame lyet a sér tet le nül ma radt tár gyak szen ved nek

el az ál tal, hogy a má sik tárgy sé rült vagy meg ron gá ló dott.

XVI. A biz to sí tó men te sü lé se a szol gál ta tá si kö te le zett ség aló l

1. A biz to sí tó men te sül fi ze té si kö te le zett sé ge alól, amennyi ben bi zo -

nyít ja, hogy a kárt jog el le ne sen

a) a biz to sí tott, il le tô leg a szer zô dô fél;

b) a ve lük kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó juk (hoz zá tar to -

zó nak mi nô sül: a há zas társ, az egye nes ág be li ro kon, az

örök be fo ga dott-, a mos to ha- és ne velt gyer mek, az örök be fo -

ga dó-, a mos to ha- és ne ve lô szü lô, a test vér, az élet társ, az

egye nes ág be li ro kon há zas tár sa, a je gyes, a há zas társ egye -

nes ág be li ro ko na és test vé re, va la mint a test vér há zas tár sa);

c) a biz to sí tott nak a biz to sí tott va gyon tár gyak ke ze lé sé vel

együtt já ró, ve ze tô mun ka kört be töl tô al kal ma zott ja(i), il le tô -

leg meg bí zott ja(i);

d) a biz to sí tott vál lal ko zás ve ze tô je(i), a biz to sí tott va gyon tár -

gyak ke ze lé sé vel együtt já ró te vé keny sé get vég zô tag ja(i)

vagy szer ve(i) 

szán dé ko san vagy sú lyo san gon dat la nul okoz ták.
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2. Az 1. pont ban fel so rolt sze mé lyek te kin te té ben sú lyos gon dat lan -

ság nak mi nô sül, amennyi ben a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé -

se, il let ve oko zá sa ide jén

a) it tas ál la pot ban vol tak. It tas ál la pot nak mi nô sül a 2,5 mg/l ér -

té ket meg ha la dó, gép jár mû ve ze tés köz ben a 0,8 mg/l ér té ket

meg ha la dó vér al ko hol-kon cent rá ció;

b) ká bí tó szer, ká bí tó ha tá sú anyag vagy gyógy szer ha tá sa alatt

vol tak, ki vé ve, ha ez utób bi a kat or vos elô í rá sá ra az elô í rá -

sok nak meg fe le lô en al kal maz ták;

c) olyan gép jár mû vet ve zet tek, mely nek nem volt ér vé nyes for -

gal mi en ge dé lye vagy ame lyik ve ze té sé hez szük sé ges ér vé -

nyes ve ze tôi en ge déllyel nem ren del kez tek, 

és ez(ek) a tény(ek) bár me lyi ke a biz to sí tá si ese mény be kö vet -

kez té ben köz re ha tott.

3. A je len fel té tel VIII. fe je ze té ben le írt va la mely kö te le zett ség meg sér -

té se ese tén a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tá si kö te le zett ség alól,

ki vé ve, ha a biz to sí tott bi zo nyít ja, hogy az el hall ga tott vagy be nem

je len tett kö rül ményt a biz to sí tó a szer zô dés kö tés kor is mer te vagy az

nem ha tott köz re a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ben.

4. Amennyi ben a szer zô dô (biz to sí tott) kár be je len té si kö te le zett sé gét

ön hi bá já ból nem tel je sí ti és emi att a biz to sí tó szol gál ta tá sát be fo lyá -

so ló kö rül mé nyek ki de rít he tet le nek ké vál nak (pl.: a biz to sí tá si ese -

mény be kö vet ke zé se, an nak ide je és oka, a ke let ke zett kár mér té ke,

stb.), a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ki vé ve,

ha a biz to sí tott bi zo nyít ja, hogy a be nem je len tett kö rül mény nem

ha tott köz re a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ben.

XVII. Tör vé nyi en ged mé nyi jog

1. Amennyi ben a biz to sí tó a kárt meg té rí tet te, ôt il le tik meg azok a jo -

gok, ame lyek a biz to sí tot tat il let nék meg a ká rért fe le lôs sze -

méllyel szem ben, ki vé ve, ha ez a sze mély a biz to sí tot tal kö zös

ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó.

2. Ha a biz to sí tott va gyon tárgy meg ke rül, ar ra a biz to sí tott igényt

tart hat, eb ben az eset ben azon ban a ki fi ze tett kár té rí tés össze gét

vissza kell fi zet nie.

XVIII. Sze mé lyes ada tok ke ze lé se

1. A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló 2003. évi LX.

tör vény 155. §-a ér tel mé ben a biz to sí tó és biz to sí tás köz ve tí tôi biz -

to sí tá si ti tok ként kö te le sek ke zel ni a szer zô dô, a biz to sí tott és a

ked vez mé nye zett ál tal bár mi lyen for má ban meg a dott sze mé lyes

ada tot, va la mint a biz to sí tá si szer zô dés sel, an nak lét re jöt té vel,

nyil ván tar tá sá val és a szol gál ta tás sal össze füg gô tör vény ben rög -

zí tett ada to kat.

2. A biz to sí tó ti tok tar tá si kö te le zett sé ge az irány adó tör vény alap ján

nem áll fenn a biz to sí tá si aján la ton és az Ügy fél tá jé koz ta tó ban fel -

so rolt ese tek ben.

XIX. Ve gyes és zá ró ren del ke zé sek

1. A fe lek a jog nyi lat ko za ta i kat írás ban, a biz to sí tá si szer zô dés fel -

mon dá sát tar tal ma zó nyi lat ko za tu kat aján lott le vél ben kö te le sek

meg ten ni. Amennyi ben a biz to sí tó va la mely nyi lat ko za tot a szer -

zô dô, a biz to sí tott vagy a szer zô dés egyéb jo go sult ja ré szé re, an -

nak utol só is mert cí mé re aján lott le vél ben küld el, ak kor ez a cím -

zett ré szé re tör té nô meg ér ke zés kor mi nô sül kéz be sí tett nek.

2. A szer zô dô (biz to sí tott) nyi lat ko za ta a biz to sí tó val szem ben ak kor

ha tá lyos, ha az a biz to sí tó szer zô dést ke ze lô egy sé gé nek jut a tu -

do má sá ra.

3. Az Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek ben és a kü lö nös fel té te -

lek ben nem sza bá lyo zott kér dé sek re a Pol gá ri Tör vény könyv (to -

váb bi ak ban: Ptk.), to váb bá a ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé sei

az irány adók.
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La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei

A) La kó épü let biz to sí tás

I. Ál ta lá nos rész

1. A VICTORIA-VOLKSBANKEN Biz to sí tó Zrt. 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 zô 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 bô ví té sé re és szû 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 fe lek meg ál -

la pod tak és ez a biz to sí tá si aján la ton és a köt vé nyen sze re pel.

II. Biz to sí tot t sze mé lyek

A lakóépület biz to sí tás te kin te té ben biz to sí tott:

1. a biz to sí tott épü let, épít mény tu laj do no sa,

2. a tu laj do nos társ(ak) tu laj do ni há nya duk ará nyá ban,

3. 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 vô vagy bér be adott va gyon tár -

gyak, me lyek a szer zô dô tu laj do nát ké pe zik, a tu laj don jog fenn tar tá sa

mel lett a szer zô dô fél meg vá sá rol ta ôket, és/vagy azok az ô ré szé re

át a dás ra vagy bir to ká ba vagy a szer zô dô fél nek 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 zô la kik.

Épí tés alatt ál ló épü let nek mi nô sül nek az épí té si en ge dély hez kö -

tött új épí tés, bô ví tés, át é pí tés alatt lé vô épü le tek. Fa épí té sû nek

mi nô sül nek azon la kó épü le tek, me lyek kül sô ha tá ro ló fa lai és fô

szer ke ze ti ele mei fá ból ké szül nek (pl.: ge ren da ház), nem ide ért ve

a kor sze rû, tí pus ter vek alap ján ké szü lô könnyû szer ke ze tes, kész -

há za kat. Vá lyog épí té sû nek mi nô 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. Idô sza ko san la kott épü let nek/la kás nak mi nô 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 ôri zet len épü le tek, mely ben nem lak nak élet vi tel -

sze rû en, ál lan dó jel leg gel. Ál lan dó an la kott épü let nek mi nô sül nek

a nem idô sza ko san la kott épü le tek.

5. Bér be adott, épí tés alatt ál ló, fa vagy vá lyog épí té sû, va la mint idô -

sza ko san la kott épü le tek csak ab ban az eset ben biz to sí tot tak,

amennyi ben eb ben fe lek kü lön meg ál la pod tak és ezt a biz to sí tá si

aján la ton és a köt vé nyen rög zí tet ték.

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. La kó épü let az ál lan dó la kás cél já ra szol gá ló, az aján la ton

épü let ként fel tün te tett olyan szer ke ze ti leg ön ál ló épít mény,

amely a kör nye zô kül sô tér tôl épü let szer ke ze tek kel rész ben

vagy tel je sen el vá lasz tott te ret al kot, biz to sít va ez zel az ál lan -

dó vagy idô sza kos tar tóz ko dás, il let ve hasz ná lat fel té te le it.

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 dôny, 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 csôk és lét rák (kül sô 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 rô mû 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 mû víz me le gí tôk;

e) az épü let gáz sze re lé se a hoz zá juk tar to zó mé rô mû 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, szû rô be ren de zé sek kel és tar to zé kok kal;

g) az épü let fû 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 rô mû sze rek kel,

sza ni te rek kel, sze rel vé nyek kel, szi vattyúk kal, szû rô 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, tûz jel zô, fal ba

épí tett ér ték tá ro ló;

j) épí tés alatt ál ló épü le tek ese tén a már be é pí tett épí tô -

anya gok, sze rel vé nyek, tar to zé kok.

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 bôl köz vet le nül nem meg kö ze lít he tô, kü lön

be já rat tal ren del ke zô, nem la kás cél já ra szol gá ló épü le te ket,

épü let ré sze ket. Csa lá di ház ese tén mel lék épü let nek mi nô sül a

biz to sí tott tel ken ta lál ha tó kü lön ál ló ga rázs, tá ro ló he lyi ség, nyá -

ri kony ha, hobby cél ra hasz nált mû hely, több la ká sos la kó épü let -

ben ta lál ha tó la kás ese tén a la kó épü let tel kén vagy el té rô koc -

ká zat vi se lé si he lyen ta lál ha tó, a biz to sí tot tak tu laj do ná ban lé vô

ga rázs vagy tá ro ló he lyi ség. Mel lék épü le tek csak kü lön meg ál la -

po dás (2020 sz. zá ra dék) alap ján biz to sít ha tók.

7. Je len fel té tel alap ján nem biz to sít ha tók:

a) az üveg vagy mû anyag-ü ve ge zé sû 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 sô 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 nô sü lô szer ke ze tek

(pl.: kül sô 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.
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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

szû kít he tô vagy bô vít he tô 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.

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

a) tûz: az ön ál ló láng gal, hô-, fény-, és füst ha tás sal együtt tör té -

nô égés (oxi dá ci ós fo lya mat), amely nem ren del te tés sze rû

tûz tér ben ke let ke zik, vagy ott ke let ke zett, de azt el hagy ta és

ön e re jé bôl 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 vô

biz to sí tott va gyon tár gyak ba köz vet le nül be csa pó vil lám erô-,

és hô 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 gô 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 erô ha tás. Va la mely tar tály (ka zán, csô ve ze -

ték stb.) fel rob ba ná sa csak ak kor mi nô 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 tô 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 vô rob ba nás ak kor is rob ba nás nak mi -

nô sül, ha a tá ro ló edény fa la nem sza kad fel;

d) lé gi jár mû üt kö zé se és le zu ha ná sa: a sze mély zet ál tal irá nyí -

tott lé gi jár mû 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 nô en a tûz biz to sí tás alap ján nem biz to sí tot tak:

a) a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett olyan ká rok, me -

lyek ren del te tés sze rû tûz, füst vagy hô ha tá sá nak let tek ki té -

ve, vagy ren del te tés sze rû tûz tér be es tek vagy dob ták azo kat;

b) az ön gyul la dás kö vet kez té ben ke let ke zô tûz, vagy ha a kárt

olyan tûz okoz za, amely ön ma gá tól a ke let ke zés he lyé tôl

nem ké pes to vább ter jed ni;

c) a hô ha tá sá ra láng gal égés hi á nyá ban vég be me nô 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 erôs 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 rô-,

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, hô, vagy rob ba nás sze rû je len sé gek lép -

tek fel;

e) elekt ro mos be ren de zé sek ben ke let ke zô ká rok, me lyek vil -

lám csa pás vagy lég kö ri ki sü lés kö vet kez té ben elô 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 zô ká rok, és a bel sô égé sû

mo to rok ban ke let ke zô olyan ká rok, me lyek az égés tér ben fel -

lé pô rob ba ná sok ha tá sá ra jöt tek lét re;

g) a tûz- és rob ba nás károk, ha a biz to sí tott hely sé gek ben "A"

vagy "B" tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó tûz- 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) lô fegy ver bôl szár ma zó lö ve dék okoz ta ká rok;

i) vá ku um, nyo más hi ány okoz ta ká rok;

j) re pü lô gép hang rob ba ná sa kö vet kez té ben ke let ke zô ká rok.

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed az a)- i) pon tok ban meg ha tá ro zott

ká rok kö vet kez mé nye ként ke let ke zett tûz- és rob ba nás ál tal a biz to sí -

tott va gyon tár gyak ban oko zott ká rok ra.

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed a b., c., d., f., g., h., i. pon tok sze -

rin ti ká rok ra is, ha azok va la mely biz to sí tott kár ese mény el ke rül he tet -

len kö vet kez mé nye ként ke let kez tek.

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 -

zô dô (biz to sí tott) tud tán kí vül, ál ta la nem meg en ge dett és el len ô 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 vô épü let ben vagy te rü le ten be kö vet ke zô 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 rôl 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 bôl, azok sze rel vé nye i bôl vagy az azok hoz kap cso ló dó be -

ren de zé sek bôl 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 ke let ke zett kár.

Ki zá ró lag a la kó épü le tek ese tén biz to sí tot tak to váb bá a víz ve ze -

ték csö vek ben, sze rel vé nye ik ben ke let ke zô és az azok hoz kap -

cso ló dó be ren de zé sek fagy ká rai, va la mint a víz ve ze té kek tö ré se

vagy re pe dé se mi att be kö vet ke zô ká rok.

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 -

nô 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 elôtt 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 víz ve ze té k hez kap cso ló dó sze rel vé nyek, il let ve be ren de zé -

sek tö rés- vagy re pe déská rai;

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 fû tés hô 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 lô szo lár be ren de zé sek ben, hô 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 bôl tör té nô ki á ram lá sa mi att ke let ke zett ká rok;
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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 mô 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 zô

ká rok, víz-, gôz-, fo lya dék vesz te ség vagy jö ve de lem-ki e sés;

n) ta laj víz, ár víz, el ön tés, víz ál ta li el á rasz tás ból vagy fel hô 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;

p) tûz, vil lám csa pás, rob ba nás és re pü lô gép le zu ha ná sa ál tal

oko zott 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 idô já rás tól füg gô 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 rô vagy azt meg ha la -

dó se bes sé gû 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 lô hó vagy jég tö meg sta ti kus nyo má sa ál tal ki fej tett erô ha tás;

d) szik la om lás és kô om lás: a kô zet da ra bok sza bad ban tör té nô

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 kô tö me gek

vá rat lan, lej tô 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 nô 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. 

A jég ve rés utá ni ol va dás so rán ke let ke zô víz ál tal oko zott ká rok

biz to sí tot tak, amennyi ben a víz az épü let be áram lik oly mó don,

hogy a kár ese mény ha tá sá ra szi lárd, az épí tés ügyi szab vá nyok

ál tal vég le ges nek mi nô sít he tô épü let ré szek (pl.: fe dés ként el fo ga -

dott anya gú és szak sze rû tech no ló gi á val meg é pí tett te tô fe dés)

vagy sza bá lyo san be zárt ab la kok il let ve kül té ri nyí lás zá rók meg -

ron gá lód nak vagy meg sem mi sül nek. 

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 lô, 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 -

sô erô ha tás kö vet kez té ben tör té nô meg szû né se mi att hir te len be -

kö vet ke zô 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 ala cso nyabb se bes sé gû szél ha tá sa ál tal oko -

zott ká rok;

b) tûz, vil lám csa pás, rob ba nás és re pü lô gép le zu ha ná sa ál tal

oko zott ká rok;

c) a la vi na, és la vi na ál tal oko zott nyo más hul lám, ár víz, fel hô -

sza ka dás és el ön tés mi att ke let ke zett ká rok. La vi na a hegy ol -

dal ról le zú du ló hó- vagy jég tö meg;

d) lé gi jár mû vek és ûr 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;

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 kô 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 lô 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 idô 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, mû kö -

dô 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 lô 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 lô zé si és kár eny hí té si 
kö te le zett sé ge

1. A szer zô dô és a biz to sí tott kö te les a biz to sí tott épü let, min de nek e -

lôtt a te tô szer ke zet, a kül sô 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 tôi vé le mény, jog sza bály ban fog lalt épí tô ipa ri vagy ha tó -

sá gi elô í rá sok alap ján a fagy ká rok meg e lô zé se ér de ké ben a víz -

ve ze té kek vagy egyéb víz ve ze tô 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 -

zô dô nek, biz to sí tott nak ha la dék ta la nul, de leg ké sôbb a biz to sí tó

ál tal meg ha tá ro zott idô pon tig meg kell ten nie.

3. A szer zô dô 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 tô be ren de zé se i nek, ké szü lé ke i nek el zá rá sá ról;

b) fû 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 rôl, amennyi ben a fû 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 lô zé se ér de ké ben a szük sé ges in téz ke dé -

sek rôl;

d) bár mi lyen rö vid ide jû 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 rôl és a be ren de zé sek hasz ná la -

ta kor az azok kal kap cso la tos elô í rá sok be tar tá sá ról és be tar -

ta tá sá ról.

4. A szer zô dô 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 elô 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 zô dô -

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 zô dô (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 lô 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 tô 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 idô 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 Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek XI. 4.

pont já ban meg ha tá ro zott kö vet kez mé nye it.

3. Je len fel té tel al kal ma zá sá ban a biz to sí tá si szol gál ta tás hoz kap -

cso ló dó ön ré sze se dés mér té ke nul la, amennyi ben a biz to sí tá si

aján la ton és köt vé nyen ez zel el len té tes ki kö tés nem sze re pel.

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

1. Épü le tek vagy épít mé nyek biz to sí tá si össze gé nek a va gyon tárgy új

ér té ke sze rint tör tént meg ha tá ro zá sa kor a biz to sí tó a va gyon tárgy

a) meg sem mi sü lé se ese tén a va gyon tárgy köz vet le nül a kár -

ese mény be kö vet ke zé se elôt ti új ér té két té rí ti meg. Meg sem -

mi sül tek a va gyon tár gyak, ha a sé rült ré szek pót lá sá val és ja -

ví tá sá val nem hely re ál lít ha tók;

b) meg ron gá ló dá sa ese tén a kár ese mény be kö vet ke zé se kor a

hely re ál lí tás hoz szük sé ges kár idô pont ban tör té nô ja ví tá si

mun ká la tok költ sé ge it vagy új ál la pot ban tör té nô be szer zé si

árát, de leg fel jebb a va gyon tárgy köz vet le nül a kár ese mény

be kö vet ke zé se elôt ti új ér té két té rí ti meg;

c) leg fel jebb va ló sá gos (avult) ér té két té rí ti meg, amennyi ben a

ká ro so dott va gyon tárgy va ló sá gos (avult) ér té ke köz vet le nül

a kár ese mény be kö vet ke zé se elôtt ki sebb volt, mint a va -

gyon tárgy új ér té ké nek a 41%-a;

d) leg fel jebb for gal mi ér té két té rí ti meg, amennyi ben a ká ro so -

dott va gyon tárgy ban köz vet le nül a kár ese mény be kö vet ke zé -

se elôtt ma ra dan dó ér ték vesz tés kö vet ke zett be. Az épü le tek

ér ték vesz té se kü lö nö sen ak kor kö vet ke zik be, amennyi ben

azo kat le bon tás ra íté lik, il let ve ha az ál ta lá nos, vagy az üze mi

cé lok nak meg fe le lô en nem al kal ma sak az ere de ti funk ció

sze rin ti to váb bi hasz ná lat ra.

2. A szol gál ta tás ra jo go sult kár té rí té si igé nye min de nek e lôtt a biz to -

sí tott la kó épü let

a) meg sem mi sü lé se ese tén a la kó épü let va ló sá gos (avult) ér té -

ké re, de leg fel jebb a for gal mi ér té ké re ter jed het ki;

b) meg ron gá ló dá sa ese tén avult ér té ken tör té nô kár té rí tés re, de

leg fel jebb a for gal mi ér té ken tör té nô kár té rí tés re ter jed het ki;

c) a va ló sá gos (avult) ér té ken tör té nô kár té rí tés úgy vi szo nyul

az új ér té ken tör té nô kár té rí tés hez, mint a va gyon tárgy va ló -

sá gos (avult) ér té ke az új ér ték hez. A for gal mi ér té ken tör té nô

kár té rí tés úgy vi szo nyul az új ér té ken tör té nô kár té rí tés hez,

mint a for gal mi ér ték az új ér ték hez.

3. A szol gál ta tás ra jo go sult to váb bi kár té rí té si igé nyét az aláb bi fel té -

te lek tel je sü lé se ese tén ér vé nye sít he ti:

a) a szol gál ta tás ra jo go sult a biz to sí tó ál tal fi ze tett kár té rí tés tel -

jes össze gét a kárt szen ve dett va gyon tárgy új bó li elô ál lí tá sá -

ra, il let ve be szer zé sé re hasz nál ja fel. Azon va gyon tár gyak,

ame lyek ép pen a kár ese mény be kö vet ke zé se elôtt ke rül tek

elô ál lí tás ra, be szer zés re vagy meg ren de lés re, il let ve ame -

lyek nek a gyár tá sa ép pen fo lya mat ban volt, nem szá mí ta nak

új ból elô ál lí tott, il let ve be szer zett tár gyak nak;

b) az épü let új ra é pí té se az ere de ti koc ká zat vi se lé si hely szí nen

tör té nik meg. Amennyi ben ezen he lyen az épít ke zést va la -

mely ha tó ság ál tal meg til tot ták, ak kor ele gen dô, ha az épü le -

tet Ma gyar or szág te rü le tén be lül épí tik fel új ra;

c) az új ra elô ál lí tott, il let ve be szer zett va gyon tár gyak ugyan azt

célt szol gál ják, mint a kárt szen ve dett va gyon tárgy;

d) a va gyon tárgy új bó li elô ál lí tá sa, il let ve új ra be szer zé se a kár -

ese mény be kö vet ke zé sé tôl szá mí tott há rom éven be lül meg -

tör té nik.

4. Je len fe je zet meg ál la pí tá sa i nak vál to zat lan ér vény ben ma ra dá sa

mel lett a biz to sí tó

a) a ta pé ta, fes tés, tex til bôl ké szült fal- és pad ló bur ko la tok és

egyéb ha son ló va gyon tár gyak ká ro so dá sa ese tén azok va ló -

sá gos (avult) ér té két té rí ti meg;

b) egy vagy ket tô ön ál ló la kást ma gá ba fog la ló la kó épü let,

amely ben szer ke ze ti leg egy be é pít ve a két la kás egy más

mel lé vagy fö lé épült (pl. iker ház, több ge ne rá ci ós la kó épü let),

va la mint a ki zá ró lag egy más mel lé, sor ba ren dez ve épült ket -

tô nél több la kást ma gá ba fog la ló la kó épü let (sor ház) ese tén

a kö zös tu laj don ban ke let ke zô 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, ha a kár

más biz to sí tás alap ján nem té rül meg. A biz to sí tó ezt a ren -

del ke zést nem al kal maz za, amennyi ben az elôb bi ek ben fel -

so rolt la kó épü le tek kö zös tu laj do nú épü let ré szei a biz to sí tott

ki zá ró la gos hasz ná la tá ban áll nak;

c) a b) pont ban fel nem so rolt ket tô nél több la ká sos la kó épü let

(pl. tár sas ház tu laj don, la kás szö vet ke ze ti tu laj don, stb.) ese -

tén a kö zös tu laj don ban ke let ke zô kárt csak kü lön meg ál la po -

dás alap ján té rí ti meg a biz to sí tó (2484 sz. zá ra dék).
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B) Ki e gé szí tô fe le lôs ség biz to sí tás

I. Biz to sí tá si ese mény

1. Biz to sí tá si ese mény nek ne vez zük azt a kár ese ményt, amely nek

kö vet kez té ben a biz to sí tott sze mé lyek a koc ká zat vi se lés he lyén

ta lál ha tó te lek, épü le tek, épít mé nyek - ide ért ve a tel ken ta lál ha tó

úszó me den cét, ker ti be ren de zé se ket, gyer mek ját szó te ret is - 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 egy har ma dik sze mély nek

kárt okoz nak és a ma gyar pol gá ri jog sza bá lyai sze rint a biz to sí -
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tott nak a B/I/2. pont sze rint sze mé lyi, do lo gi vagy va gyo ni kár mi -

att kár té rí té si kö te le zett sé ge szár ma zik, vagy szár maz hat.

2. Je len fel té tel alap ján a biz to sí tó meg té rí ti a biz to sí tá si ese mény nek

mi nô sü lô, szer zô dé sen kí vül oko zott sze mély sé rü lé ses vagy tárgy -

ron gá lá si (do lo gi) kár oko zás ra vissza ve zet he tô va gyo ni ká ro kat, a

har ma dik sze mély ál tal kö ve telt kár té rí tés meg ál la pí tá sá val és el há rí -

tá sá val kap cso lat ban fel me rült bí ró sá gi költ sé ge ket - ab ban az eset -

ben is, ha az igény jog ta lan nak bi zo nyul -, to váb bá a biz to sí tó uta sí -

tá sá ra foly ta tott el já rá sok so rán fel me rült jo gi vé de lem költ sé ge it.

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 vô 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, fû -

tés- és klí ma be ren de zé sek, úszó me den cék).

4. Több ugyan a zon ok ból be kö vet ke zô kár ese mény, il let ve azon ha -

son ló okok mi att be kö vet ke zô kár ese mény, me lyek kö zött jo gi,

gaz da sá gi vagy mû sza ki össze füg gés áll fenn, egy biz to sí tá si

ese mény nek mi nô 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 idô be ni el osz lá sá tól és az

igényt ér vé nye sí tô ká ro sul tak szá má tól (so ro zat kár).

5. Sze mé lyi sé rü lé ses kár nak mi nô sül az em ber ha lá la vagy bár mi -

lyen tes ti sé rü lé se. Do lo gi kár nak mi nô 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 tû né se kö vet kez té ben ke let ke zett ká ro kat.

II. Biz to sí tott sze mé lyek

Je len fel té te lek sze rint biz to sí tot tak:

1. 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;

2. az aján lat sze rint biz to sí tott épü let, épít mény üze mel te tô je és

fenn tar tó ja;

3. 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 zô dés ke re té ben foly tat ják;

4. azok a sze mé lyek, akik ha szon él ve zet, csôd- 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. Ki e gé szí tô fe le lôs ség biz to sí tás ese tén az Ál ta lá nos Va gyon biz to -

sí tá si Fel té telek X. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos ki zá rá so -

kon túl me nô en a biz to sí tá si vé de lem nem ter jed ki az aláb bi ak ra:

a) ga ran cia vál la lás ból ere dô kár igé nyek re;

b) ter mé kek kel és szol gál ta tá sok kal kap cso la tos fe le lôs sé gi

kár igé nyek re;

c) jog sza bály ban meg ha tá ro zott fe le lôs sé gnél szi go rúbb, il let ve

szer zô 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 biz to sí tot tak ma guk nak, egy más nak, kö ze li hoz zá tar to zó i -

nak (Ptk. 685. §) vagy üz let tár sa ik nak oko zott ká rok kal kap -

cso la tos kár igé nyek re;

e) olyan jo gi sze mély vagy jo gi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet kár -

igé nyé re, amely ben a szer zô dô vagy hoz zá tar to zói ré sze se -

dés sel ren del kez nek, olyan mér ték ben, ahogy a szer zô dô vagy

a biz to sí tot tak a szer ve zet ben, tár sa ság ban ré sze sed nek;

f) ke re sô 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 mû, szá raz föl di mo to ros jár mû 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 zô gép jár mû fe le lôs ség biz to sí tás ha tá lya alatt ál ló

jár mû 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 erô 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 zô dô, a biz to sí tott vagy ál ta luk meg bí zott

sze mély köl csön kért, bé relt, lí zin gelt vagy meg ôr 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 zô 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) hô mér sék let, gáz, gôz, 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 kap cso la -

tos kár igé nyek re;

p) elekt ro mág ne ses me zôk 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 zô jog ál lá sú, meg bí zott

sze mé lyek kel kap cso lat ban ke let kez nek;

r) a biz to sí tott vagy a biz to sí tott fe le lôs sé ge alá tar to zó sze mély

bûn cse lek mé nye kap csán ke let ke zett kár igé nyek re.

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

1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se - amennyi ben a szer zô dés el len ke zô

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 zô 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 idô pont ja az, ami kor az el sô 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 zô dés meg kö té sé nek idô pont ja elôtt me rült fel,

csak ab ban az eset ben biz to sí tott, ha a biz to sí tá si szer zô dés

meg kö té sé nek idô pont já ig sem a szer zô dô fél nek, sem a biz to -

sí tó nak nem volt tu do má sa a kár ese ményt kivál tó ok ról.



Zá ra dé kok

2483 La kó épü let biz to sí tá si össze gé nek alap te rü let alap ján tör -

té nô meg ha tá ro zá sa, ér ték kö ve tés ki kö té se mel lett

1. A biz to sí tó az Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek XI. fe je ze té -

nek alul biz to sí tott ság ról szó ló ren del ke zé se i tôl el té rô en a je len zá -

ra dék sze rint vizs gál ja az alul biz to sí tott sá got, amennyi ben a szer -

zô dô az épü let új ér té ke ként a biz to sí tott la kó épü let je len zá ra dék

sze rint szá mí tott alap te rü le te és leg a lább a biz to sí tó ál tal ja va solt

négy zet mé ter ár szor za ta alap ján szá mí tott össze get al kal maz za

és min den év ben el fo gad ja a biz to sí tó ál tal meg ál la pí tott ér ték kö -

ve tést. Ez nem vo nat ko zik több szö rös biz to sí tá sok ra.

2. A la kó épü let biz to sí tá si össze gé nek je len zá ra dék sze rint tör té nô

meg ha tá ro zá sa ese tén az alul biz to sí tott ság vizs gá la tát a tény le ges

alap te rü let és a szá mí tott, az aján la ton is sze rep lô alap te rü let ará -

nyá ban vég zi el a biz to sí tó, amennyi ben a biz to sí tott épü le ten be kö -

vet ke zett vál to zá sok (pl.: hoz zá- és át é pí tés, fel ú jí tás) mi at ti ér ték -

nö ve ke dés nem tör tént. Amennyi ben az épü le ten be kö vet ke zett vál -

toz ta tá sok mi att az épü let ér té ke nö ve ke dett, a biz to sí tó az alul biz to -

sí tott ság vizs gá la ta so rán az ér ték nö ve ke dés ará nyát is fi gye lem be

ve szi.

3. Amennyi ben a kár ese mény kap csán fény de rül ar ra, hogy la kó -

épü let je len zá ra dék sze rint szá mí tott tény le ges alap te rü le te a biz -

to sí tá si összeg szá mí tá sá nak alap ját ké pe zô négy zet mé ter ér té ket

meg ha lad ja, ak kor a kár té rí tés a szá mí tás alap ját ké pe zô alap te -

rü let nek a tény le ges alap te rü let hez vi szo nyí tott ará nyá ban csök -

ken. Amennyi ben a fen ti mó don szá mí tott alul biz to sí tott ság ki -

sebb, mint 5 % vagy ha a biz to sí tá si összeg el é ri a biz to sí tott va -

gyon tárgy kár idô pon ti új ér té ké nek a 90%-át, a biz to sí tó el te kint

az alul biz to sí tott ság kö vet kez mé nye i nek al kal ma zá sá tól.

4. Je len zá ra dék al kal ma zá sá ban a biz to sí tott la kó épü let négy zet -

mé ter ben ki fe je zett alap te rü le te meg e gye zik az épü let

a) la kás cél já ra hasz nált épü let ré szei net tó alap te rü le té nek

100%-a, va la mint

b) a nem la kás cél já ra szol gá ló épü let ré szei net tó alap te rü le té -

nek 50%-a,

egész szám ra ke re kí tett össze gé vel.

5. La kás cél já ra hasz nált épü let rész nek mi nô sül a la kás összes, a

biz to sí tott ki zá ró la gos tu laj do ná ban, illetve hasz ná la tá ban lé vô:

a) la kó szo ba, nap pa li, elô szo ba, kony ha, ét ke zô, für dô szo ba,

WC;

b) la kás te tô te ré ben ki a la kí tott he lyi sé gek azon ré sze, ame lyek -

ben a bel ma gas ság leg a lább 1,9 m;

c) ta laj szint alat ti pa do za tú, la kás cél já ra hasz nált he lyi sé gek;

d) hobby szoba, kon di te rem;

e) la ká son be lül ki a la kí tott ga lé ria.

6. Nem la kás cél já ra szol gá ló épü let ré szek nek mi nô sül a biz to sí tott

ki zá ró la gos tu laj do ná ban illetve hasz ná la tá ban ál ló:

a) pin ce, ka zán, mo só kony ha, tá ro ló he lyi ség;

b) a la kó épü let ben bár hol lé vô mû hely, üz let he lyi ség, ga rázs;

c) loggia, tor nác, ve ran da, te rasz.

Nem kell fi gye lem be ven ni az alap te rü let ki szá mí tá sa kor:

a) nem be é pí tett te tô te ret, pad lást;

b) több la ká sos la kó épü let ben ta lál ha tó la kás ese tén a kö zös tu -

laj do nú he lyi sé ge ket, pl.: lép csô há zat, tá ro lót, te rem garázst.
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V. A biz to sí tó szol gál ta tá sa

1. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a kár té rí tés fel sô ha tá -

ra a köt vé nyen meg ha tá ro zott biz to sí tá si összeg.

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 nô sü lô ká -

ro kat té rí ti meg, ame lye ket tûz, rob ba nás, ve ze té kek bôl vagy

azok sze rel vé nye i bôl ki öm lô víz vagy gôz 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 nô sü lô 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. Je len kiegészítô biz to sí tás ön ré sze se dést nem tar tal maz.

VI. Egyéb ren del ke zé sek

1. A biz to sí tott és a ká ro sult egyez sé ge a biz to sí tó val szem ben

csak ak kor ha tá lyos, ha azt a biz to sí tó tu do má sul vet te, a biz to sí -

tott ma rasz ta lá sa pe dig csak ak kor, ha a biz to sí tó a per ben részt

vett, a biz to sí tott kép vi se le té rôl gon dos ko dott vagy ezek rôl le -

mon dott.

2. Fe le lôs ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok kal kap cso lat ban a biz to sí tót

a biz to sí tott szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sa

nem men te sí ti a ká ro sult tal szem ben, a biz to sí tó azon ban a kár té -

rí tés ként ki fi ze tett összeg meg té rí té sét kö ve tel he ti a köt vény ben

meg je lölt biz to sí tot tól, ha a biz to sí tott vagy meg bí zott ja, vagy ve le

kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó ja a kárt szán dé ko san vagy

sú lyo san gond ta la nul okoz ta.

3. Fe le lôs ség biz to sí tás kap csán sú lyos gon dat lan ság nak mi nô sül, 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 rô 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 tô 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 tô 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 elô í rá sa it meg sze gi.



7. Az épí tô ipa ri ár in dex sze rin ti au to ma ti kus ér ték kö ve tés re éven te,

a biz to sí tá si év for du lón ke rül sor. Az au to ma ti kus ér ték kö ve tés el -

ma ra dá sa ese tén je len zá ra dék ér vé nyét vesz ti.

2484 Ket tô nél több la ká sos la kó épü let kö zös tu laj do ná nak biz -

to sí tá sa

1. Ezen zá ra dék ke re té ben a szer zô dés és a szer zô 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 La kó -

épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei A) VII. 4. b) pont já ban fel nem

so rolt, ket tô nél több la ká sos la kó épü let (pl. tár sas ház tu laj don, la -

kás szö vet ke ze ti tu laj don, stb.) kö zös tu laj do nú épü let ré szei a biz -

to sí tott la kás hoz tar to zó tu laj do ni há nyad ará nyá ban biz to sí tot tak,

pót díj meg fi ze té se el le né ben.

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 zô dés nem ha tá roz za meg, kö zös tu laj don -

nak mi nô 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) — j) 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 zô 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 zô dés és a szer zô 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, tûz vé del mi vagy tech ni kai elô 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 gû 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 sô ha tá ra a biz to sí tott va -

gyon tárgy biz to sí tá si össze gé nek 10%-a.

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 zô dés és a szer zô 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 Épí tés alatt ál ló épü le tek biz to sí tá sa

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô dés egyéb ré sze i nek

vál to zat lan ér vény ben ma ra dá sa mel lett a biz to sí tó pót díj meg fi ze -

té se el le né ben meg té rí ti az épí tés alatt ál ló épü le te ket ért tûz- és

vi har biz to sí tá si ká ro kat az aláb bi fel té te lek mel lett:

a) tûz biz to sí tás alap ján biz to sí tott kár ese mé nyek ese tén a biz to sí tá -

si vé de lem kiterjed a biz to sí tott épí tés alatt ál ló épü let egé szé re;

b) vi har biz to sí tás ese tén a biz to sí tá si vé de lem csak ab ban az

eset ben áll fenn, ha az épü let tel je sen zárt. Egy épü let ak kor

te kint he tô tel je sen zárt nak, ha a te tô szer ke zet és a fel hú zott

fa lak kö zöt ti épí té si kap cso lat vég le ges for má já ban el ké szült,

és va la mennyi ajtó- és ab lak nyí lás vagy ren del te tés sze rû en

le zárt és be ü ve ge zett, vagy a nyí lá sok leg a lább masszív fa

desz ká zat tal vé det tek;

c) az épí tés alatt ál ló épü let biz to sí tá si összege az épü let épí tés

utá ni ál la po tá nak meg fe le lô új ér té ke;

d) a biz to sí tó ré szé re ha la dék ta la nul be kell je len te ni, hogy az

épí té si ha tó ság a hasz ná lat ba vé telt en ge dé lyez te, vagy hogy

a la kók be köl töz tek - min dig a ko ráb bi dá tum mérv adó. Ezen

idô pont tól a biz to sí tó épí tés re vo nat ko zó koc ká zat vi se lé se,

je len zá ra dék ha tá lya és a szer zô dô pót díj fi ze té si kö te le zett -

sé ge meg szû nik. A szer zô dés ezen idô pont tól egyéb ként vál -

to zat lan fel té te lek kel élet ben ma rad.

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 zô dés és a szer zô 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 tûz 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 nô 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 zô le he tô 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 gô szennye zô 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 dô költ sé ge ket is.

2016 Biz to sí tott mel lék költ sé gek, 5%

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô dés és a szer zô 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 5%-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 tûz 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 nô 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 zô le he tô sé gei kö zül min dig a leg in kább költ -

ség ta ka ré kos meg ol dás ra ér vé nyes;

BIGS1002V02 17

La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei



b) a biz to sí tás nem vo nat ko zik víz- vagy le ve gô szennye zô 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 dô költ sé ge ket is.

2017 Biz to sí tott mel lék költ sé gek (Tûz biz to sí tás), 10%

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô dés és a szer zô 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 tûz biz to sí tá si ese mény kap csán

szük sé ge sen fel me rült te rep ren de zés, bon tás, tûz 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 nô 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 zô le he tô 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 gô szennye zô 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 dô költ sé ge ket is.

2018 Biz to sí tott mel lék költ sé gek (Tûz biz to sí tás), 5%

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô dés és a szer zô 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 5%-ának ere jé ig meg té rí -

ti a biz to sí tott va gyon tár gyak ban tûz biz to sí tá si ese mény kap csán

szük sé ge sen fel me rült a te rep ren de zés, bon tás, tûz ol 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 nô 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 zô le he tô 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 gô szennye zô 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 dô 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 zô dés és a szer zô 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 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, 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:

a) elekt ro mos fény- és ener gia fej lesz tô be ren de zé sek;

b) pum pák elekt ro mos ré szei, elekt ro mo san mû köd tet he tô zsa -

luk és vé dô te tôk 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) fû 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.

2020 Mel lék épü let, 5 %

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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

mel lék épü le tek tûz- és vi har biz to sí tás alap ján biz to sí tá si ese -

mény nek mi nô sü lô ká ra it.

A kár té rí tés fel sô ha tá ra leg fel jebb a la kó épü let biz to sí tá si össze -

gé nek 5 %-a.

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

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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

koc ká zat vi se lés hely szí nén ta lál ha tó sa ját tu laj do nú ke rí té sek, nö -

vé nyi kul tú rák, kül sô vi lá gí tó tes tek, úszó me den cék tûz biz to sí tás

alap ján kár ese mény nek mi nô sü lô ká ra it, va la mint ide gen jár mû üt -

kö zé se kö vet kez té ben a sa ját tu laj do nú ke rí tést ért ká ro kat.

Nem ter jed ki a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se er dô re, gyü mölcs fák ra,

szô lô kert re, zöld ség kert re és ha szon szer zés cél já ból ter mesz tett

egyéb nö vé nyi kul tú rák ra.

A kár té rí tés fel sô ha tá ra 500.000.- Ft kár ese mé nyen ként és egy

biz to sí tá si év alatt össze sen.

2022 Cse re la kás költ sé ge

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô dés és a szer zô 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 sû la kó épü let bér le ti dí -

ját a ki köl tö zés tôl 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 tûz 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 zô 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 sô 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 vô víz el ve ze tô
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hasz ná la ti hi deg- és me leg víz csô 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 zô 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 zô 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 vô 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 kár ese mé nyen ként leg fel jebb 10 mé ter hosszú új

csô ve ze ték és an nak sze re lé sé vel já ró mun ka költ sé gét.

2486 Ve ze té kek tö mí té si hi bá i  fel tá rá sá nak és du gu lás-el há rí tá si

költ sé gé nek fe de ze te

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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

biz to sí tott épü le ten be lü li be- és el ve ze tô csö vek - nem ide ért ve az

ezek hez csat la ko zó be ren de zé se ket és sze rel vé nye ket - tö mí té si

hi bái fel tá rá sá nak költ sé ge it. Nem biz to sí tott a ve ze té kek hez csat -

la ko zó be ren de zé sek és sze rel vé nyek ká ra, ki vé ve, ha azok ja ví -

tá sa vagy cse ré je a víz ve ze ték tö rés fel tá rá sa so rán szük sé ges sé

vá lik. Je len zá ra dék alap ján biz to sí tot tak a víz el ve ze tô csö vek du -

gu lá sá nak meg szün te té se kor fel me rü lô költ sé gek.

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

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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 fû tés, klí ma-, és szo lár be ren de zé sek,

hô szi vattyúk ve ze té kes víz kár ese mény nek mi nô sü lô ká rát.

2028 Ár víz és fel hô sza ka dás ál tal oko zott ká rok fe de ze te

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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 biz to sí tott va gyon tár gyak ár víz és fel hô sza ka dás ál tal oko -

zott ká ra it.

1. Ár víz nek mi nô sül az ál lan dó vagy idô sza kos jel le gû ter mé -

sze tes és mes ter sé ges víz fo lyá sok, ta vak és víz tá ro zók

olyan elô re nem lát ha tó, rend szer te len víz szint emel ke dé se

és meg á ra dá sa, ami kor a víz ár víz el len vé dett te rü le te ket

önt el. Ár víz kár nak mi nô sül to váb bá az ár víz vé del mi töl té -

sek men tett ol da lán a ma gas víz ál lás kö vet kez té ben ke let -

ke zô buz gá rok és fa ka dó vi zek ká ro sí tó ha tá sa is.

2. A fel hô sza ka dás hir te len, leg a lább 1 mm/perc in ten zi tás sal

le hul ló, ta laj szin ten áram ló, nagy mennyi sé gû víz rom bo lás -

sal és el ön tés sel - ideért ve a sza bály sze rû en ki a la kí tott és

kar ban tar tott csa pa dék víz el ve ze tô rend sze rek elég te len né

vá lá sa mi at ti el ön tést is - a biz to sí tott va gyon tár gyak ban köz -

vet le nül oko zott ká ra. Fel hô sza ka dás ese tén ki zá ró lag az

épü let bel se jé ben (épü let ha tá ro ló fa la in be lül) be kö vet ke zô

ká rok biz to sí tot tak. Biz to sí tá si vé de lem csak ak kor áll fenn,

ha az épü let tel je sen zárt.

Nem biz to sí tot tak:

a) a biz to sí tott épü le tek és épü let ré szek tar tó szer ke ze tét

és kül sô fe lét (ha tá ro ló fa lon kí vül) ért ká rok;

b) a kül sô nyí lás zá ró kat ért ká rok;

c) a ta laj ned ves ség és an nak hosszú tá vú kö vet kez mé nyei

mi att a biz to sí tott épü let ben ke let ke zett ká rok;

d) a biz to sí tott épü let át é pí té se, hoz zá é pí tés, ja ví tá si mun -

ká la tok so rán, a te tôn ke let ke zô nyí lá sok vagy nyi tott te -

tô nyí lá sok (te tô ab lak, illetve nyi tott ab lak és aj tó) mi att

be kö vet ke zett ká rok;

e) a ta laj szint alat ti pa do za tú he lyi sé gek ben tar tott va gyon -

tár gya kat ért ká rok, ki vé ve, ha azo kat a pad ló szint tôl

leg a lább 25 cm ma gas áll vá nyon he lyez ték el.

3. A biz to sí tá si vé de lem nem ter jed ki:

a) ta laj víz ál tal oko zott ká rok ra;

b) ta laj víz szint emel ke dé se mi at ti ká rok ra;

c) hegy rôl le zú du ló föld, sár, kö vek mi at ti ká rok ra, ame lyek ter -

mé sze tes víz ha tá sá ra in dul tak meg;

d) az épí té si hi á nyos sá gok, il let ve a lé te sít mény nem meg fe le lô

kar ban tar tá sa mi at ti ká rok ra.

4. Ár víz és fel hô sza ka dás ese tén a kár té rí tés fel sô ha tá ra - a biz to sí -

tott költ sé ge ket is be le ért ve - 400.000,- Ft kár ese mé nyen ként és

egy biz to sí tá si év alatt össze sen.

2029 Ke rí té sek (vi har kár)

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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 élô sö vény ká ra.

A kár té rí tés fel sô 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 Általános

Vagyonbiztosítási Feltételek X.1.f) kizárásának feloldása

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 a biztosítási összeg 10%-a káre se -

ményenként 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. A VICTORIA-VOLKSBANKEN Biz to sí tó Zrt. 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 zô 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 bô ví té sé re és szû 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 fe lek meg ál la pod tak és ez a biz to sí tá si aján la ton, és a 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 zô dést az köt he ti meg (to -

váb bi ak ban: szer zô dô), 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.

2. Je len fel té tel alap ján biz to sí tott:

a) a biz to sí tá si szer zô 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 idô -

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 idô 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 ô ja vá ra har ma dik

sze mély (szer zô dô) kö töt te, a díj fi ze té si kö te le zett ség a szer zô dôt

ter he li, a biz to sí tó a jog nyi lat ko za to kat hoz zá in té zi és ô 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 élô

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 mû 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 bôl

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. Idô sza ko san la kott épü let nek/la kás nak mi nô 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 ôri zet len épü le tek, mely ben nem lak nak élet vi tel -

sze rû 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 rû, meg ha tá -

ro zott ren del te té sû ré szét ért jük.

4. Je len fel té tel alap ján biz to sít ha tó ház tar tá si in gó sá gok az aláb bi

va gyon cso por tok ba ke rül nek be so ro lás ra:

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 vô 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 zô dés

biz to sí tott ja) nem az épü let tu laj do no sa (pl.: bér lô, lí zing be

ve vô), 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 zet bur -

ko la tok, fû tô tes tek, für dô 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 rû en foly ta tott ven dég fo ga dás cél ját szol gál ják;

d) ru há zat;

e) hobby 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 nô sül ki -

e melt ér té kû 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 kû ház tar tá si in gó sá gok nak mi nô 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 rû 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 kô vagy igaz gyöngy, va la mint az

ezek fel hasz ná lá sá val ké szült tár gyak;

b) bé lyeg és ér me gyûj te mé nyek;

c) kép zô mû vé sze ti al ko tá sok;

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

szö vé sû ke le ti szô 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 tô 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 vô he lyi sé gek hez tar to zó, az épü let ré szét

ké pe zô, 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. Nem biz to sít ha tó va gyon tár gyak:

- min den tí pu sú lé gi-, ví zi- és szá raz föl di jár mû (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;

- 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;

- vál lal ko zás tu laj do nát ké pe zô 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
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szû kít he tô vagy bô vít he tô 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.

Tûz biz to sí tás

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

a) tûz: az ön ál ló láng gal, hô-, fény-, és füst ha tás sal együtt tör té -

nô égés (oxi dá ci ós fo lya mat), amely nem ren del te tés sze rû

tûz tér ben ke let ke zik, vagy ott ke let ke zett, de azt el hagy ta és

ön e re jé bôl 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 erô-, és hô 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 gô 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 erô ha tás. Va la mely tar tály (ka zán, csô ve ze -

ték stb.) fel rob ba ná sa csak ak kor mi nô 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 tô 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 vô rob ba nás ak kor is rob ba nás nak mi -

nô sül, ha a tá ro ló edény fa la nem sza kad fel;

d) lé gi jár mû üt kö zé se és le zu ha ná sa: a sze mély zet ál tal irá nyí -

tott lé gi jár mû 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 nô en a tûz biz to sí tás alap ján nem biz to sí tot tak:

a) a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett olyan ká rok, me -

lyek ren del te tés sze rû tûz, füst vagy hô ha tá sá nak let tek ki té -

ve, vagy ren del te tés sze rû tûz tér be es tek vagy dob ták azo kat;

b) az ön gyul la dás kö vet kez té ben ke let ke zô tûz vagy ha a kárt

olyan tûz okoz za, amely ön ma gá tól a ke let ke zés he lyé tôl

nem ké pes to vább ter jed ni;

c) a hô ha tá sá ra láng gal égés hi á nyá ban vég be me nô 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 erôs 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 rô-, 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, hô, vagy rob ba nás sze rû je len sé gek lép tek fel;

e) elekt ro mos be ren de zé sek ben ke let ke zô ká rok, me lyek vil -

lám csa pás vagy lég kö ri ki sü lés kö vet kez té ben elô 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 zô ká rok, és a bel sô égé sû

mo to rok ban ke let ke zô olyan ká rok, me lyek az égés tér ben fel -

lé pô rob ba ná sok ha tá sá ra jöt tek lét re;

g) a tûz- és rob ba nás ká rok, ha a biz to sí tott he lyi sé gek ben "A"

vagy "B" tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó tûz- 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) lô fegy ve r bôl szár ma zó lö ve dék okoz ta ká rok;

i) vá ku um, nyo más hi ány okoz ta ká rok;

j) re pü lô gép hang rob ba ná sa kö vet kez té ben ke let ke zô ká rok.

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed az a)- i) pon tok ban

meghatározott ká rok kö vet kez mé nye ként ke let ke zett tûz- és rob -

ba nás ál tal a biz to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott ká rok ra.

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed a b., c., d., f., g., h., i. pon tok sze -

rin ti ká rok ra is, ha azok va la mely biz to sí tott kár ese mény el ke rül he tet -

len kö vet kez mé nye ként ke let kez tek.

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 zô dô (biz to sí tott) tud tán kí vül, ál ta la nem meg en ge dett

és el len ô 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 vô lé te sít mé -

nyek ben épü let ben vagy te rü le ten be kö vet ke zô 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 -

rôl 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 bôl, azok sze rel vé nye i bôl vagy az azok hoz kap cso ló dó be -

ren de zé sek bôl 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 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 nô 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 elôtt 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 hô 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 idô já rás tól füg gô 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 rô vagy azt meg ha la -

dó se bes sé gû 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 lô hó vagy jég tö meg sta ti kus nyo má sa ál tal ki fej tett

erô ha tás;

d) szik la om lás és kô om lás: a kô zet da ra bok sza bad ban tör té nô

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 kô tö me gek

vá rat lan, lej tô 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 nô sül nek az épü let ré szek, fák, osz lo pok és egyéb ha son -
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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 lô, 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 -

sô erô ha tás kö vet kez té ben tör té nô meg szû né se mi att hir te len be -

kö vet ke zô 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 ala cso nyabb se bes sé gû szél ha tá sa ál tal oko -

zott ká rok;

b) a la vi na, és la vi na ál tal oko zott nyo más hul lám, özön víz, ár -

víz, fel hô sza ka dás és el ön tés mi att ke let ke zett ká rok. La vi na

a hegy ol dal ról le zú du ló hó- vagy jég tö meg;

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 kô tö me gek moz gá -

sa ál tal oko zott ká rok;

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 lô 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 idô 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, mû kö -

dô 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 lô 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 zô ká rok, me lyek az üveg ren -

del te tés sze rû be é pí té se elôtt, 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 csô, iz zó, lám pa bú ra, üveg csil lár,

stb.), üveg te tôk ben, üveg elô te tôk 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 tô cse rép, copolit üveg, stb.), dísz üve ge zés ben (pl.: csi szolt

üveg, stb.), fô zô la pok ban, mû anya gok ban (pl.: ple xi, akryl

üveg), szolár- és lap kol lek to rok üve ge zé sé ben és üveg anya -

gú zu hany ka bin ban ke let ke zett ká rok.

Be tö ré ses lo pás és rab lás biz to sí tás

1. A be tö ré ses lo pás és rab lás biz to sí tás ke re té ben biz to sí 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 nô sül, ha az el kö ve tô a biz to sí tá si köt vény ben meg -

je lölt és a kí vül rôl va ló erô sza kos be ha to lás elôl le zárt épü let be, il -

let ve la kás ba:

a) épü let ré szek erô sza kos mó don tör té nô be- és fel tö ré sé vel

(pl.: nyí lás zá rók be- vagy fel tö ré sé vel, fal, fö dém vagy te tô 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 lô zô nyí lás), a ne he zí tô 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. Erô sza kos a be ha to lás ak kor, ha az el kö ve tô 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 nô sül, ha az el kö ve tô 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 erô 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 ôket 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 nô sül, ha az el kö ve tô az ál ta la vé ghez 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 tû 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 tô 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 tûz

vagy rob ba nás kö vet kez mé nyei (ezen ká ro kat a je len fel té tel

sze rin ti tûz 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 élô sze mély jog el le ne sen el kö ve tô ként, fel buj tó ként vagy

bûn se géd ként oko zott. A biz to sí tot tal kö zös ház tar tás ban élô

BIGS1003V0222

Ház tar tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei



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 no ha a kár a fent le írt sze mé lyek (ki vé -

ve kö zös ház tar tás ban élô csa lád tag) rész vé te lé vel ke let ke -

zett, de a biz to sí tott te rü let elô 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 nô be ha to lás so rán ke let ke -

zô kárt, ha az el kö ve tô 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

A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya ki ter jed:

1. 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;

2. Csa lá di-, iker- vagy sor ház ese tén a la kó épü let ben lé vô pin cé ben,

pad lá son vagy zárt tá ro ló ban vagy zárt mel lék épü let ben, il let ve

ket tô 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 mû 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 nô sü lô ru hák ra,

élel mi sze rek re, hû tô- és mo só gé pek re, va la mint fû tô anya gok ra;

3. 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 nô sü lô

ru hák ra;

4. 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;

5. 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 rôl 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;

6. 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 biz to sí tott kö te le zett sé gei

1. A szer zô dô 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 lôtt a te tô szer ke zet, a kül sô 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 tôi vé le mény, jog sza bály ban fog lalt épí tô ipa ri- vagy ha -

tó sá gi elô í rá sok alap ján a fagy ká rok meg e lô zé se ér de ké ben a víz -

ve ze té kek vagy egyéb víz ve ze tô 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 -

zô dô nek, biz to sí tott nak ha la dék ta la nul, de leg ké sôbb a biz to sí tó

ál tal meg ha tá ro zott idô pon tig meg kell ten nie.

3. A szer zô dô 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 tô be ren de zé se i nek, ké szü lé ke i nek el zá rá sá ról;

b) fû 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 rôl, amennyi ben a fû 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 lô zé se ér de ké ben a szük sé ges in téz ke dé -

sek meg té te lé rôl;

d) bár mi lyen rö vid ide jû 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 rôl és a be ren de zé sek hasz ná la -

ta kor az azok kal kap cso la tos elô 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 lô 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 zô dô 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 tô ál tal be csült el -

a dá si árá val.

2. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a kár té rí tés fel sô ha tá -

ra kár ese mé nyen ként a köt vé nyen meg ha tá ro zott biz to sí tá si

összeg. Az egyes ház tar tá si in gó ság va gyon cso por tok ra vo nat ko -

zó an a biz to sí tó a kár té rí tés fel sô ha tá rát az aláb bi ak sze rint ál la -

pít ja meg:

a) a ki e melt ér té kû 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 sô 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 ér ték tár gyak va gyon cso port ba tar to zó va gyon tár gyak

(III.4.3.) ese tén, amennyi ben a fe lek más kép pen nem ál la pod -

tak meg, a kár té rí tés fel sô 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 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 sô 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 sô 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 lôs sé gét nem le het meg ál la pí ta ni;
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f) csa lá di-, iker- vagy sor há zak ese tén a sza bad ban tá rolt in gó -

sá gok kár té rí té sé nek fel sô ha tá ra 25.000.- Ft kár ese mé nyen -

ként és egy biz to sí tá si év alatt össze sen;

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 rôl 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 sô 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 sô 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 sô 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 vô és üzem ben tar tott be tö rés vé del mi rend -

szer nek meg fe le lô, a biz to sí tó ál tal meg ha tá ro zott és az aláb bi

pon tok ban és táb lá zat ban rög zí tett li mi te kig ter jed.

a) az elekt ro ni kai jel zô rend szer nél kü li mi ni má lis me cha ni kai

vé de lem nek meg fe le lô kár fi ze té si li mi tek ér vé nye sek a já -

ró szint tôl szá mí tott leg a lább 3 m al só pár kány ma gas ság -

gal ren del ke zô, nyit va ha gyott ab la kon ke resz tül tör té nô

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 vô épü let ré szek -

ben tá rolt in gó sá gok ese tén a kár té rí tés fel sô ha tá ra 50.000,-

Ft kár ese mé nyen ként és egy biz to sí tá si év alatt össze sen;

c) a be tö rés vé del mi rend sze rek vé del mi szint jé nek meg ha tá ro zá sa -

kor a biz to sí tó Va gyon vé del mi Elô í rá sai irány adók: lásd 1. ábra;

d) 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 sô 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 zô dô (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 lô 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 idô 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 Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té tek XI. 4. pont -

já ban 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 nô sü lô

kár ese mé nyek kel kap cso lat ban fel me rü lô, 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 sô 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.
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A 3 000 000 5 000 000 10 000 000 15 000 000
B 300 000 1 000 000 2 000000 3 000 000
C 300 000 500 000 1 000 000 1 500 000
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 600 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000
C 600 000 1 000 000 1 500 000 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 25 000 000
B 1 000 000 3 000 000 4 000 000 4 000 000
C 1 000 000 1 500 000 2 000 000 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

Va gyon cso por tok jel ma gya rá za ta

A. Ál ta lá nos ház tar tá si in gó sá gok (III.4.1.)

B. Ki e melt ér té kû ház tar tá si in gó sá gok (III.4.2.)

C. Ér ték tár gyak (III.4.3.)

1. ábra: Vé dett sé gi szint hez tar to zó kár té rí té si ér ték ha tá rok Ft-ban
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is Ál lan dó an la kott épü let

Az épü let jel le ge
Va gyon 

cso por tok

Elekt ro ni kai jel zô rend szer

nincs mi ni má lis rész le ges tel jes kö rû

Idô sza ko san la kott épü let
és sa ját hasz ná la tú 
mel lék épü let

Ál lan dó an la kott épü let

Idô sza ko san la kott épü let
és sa ját hasz ná la tú 
mel lék épü let

Ál lan dó an la kott épü let

Idô sza ko san la kott épü let
és sa ját hasz ná la tú 
mel lék épü let
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6. Je len fel té tel al kal ma zá sá ban a biz to sí tá si szol gál ta tás hoz kap -

cso ló dó ön ré sze se dés mér té ke nul la, amennyi ben a biz to sí tá si

aján la ton és köt vé nyen ez zel el len té tes ki kö tés nem sze re pel.

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

1. A biz to sí tó az ál ta lá nos és ki e melt ház tar tá si in gó sá gok

a) meg sem mi sü lé se vagy el tu laj do ní tá sa ese tén ha son ló mi nô -

sé gû és faj tá jú új va gyon tárgy köz vet le nül a kár ese mény be -

kö vet ke zé se elôt ti új ra be szer zé si vagy új ra elô ál lí tá si költ sé -

gét té rí ti meg. Meg sem mi sül tek a va gyon tár gyak, ha a sé rült

ré szek pót lá sá val és ja ví tá sá val nem hely re ál lít ha tó k;

b) meg ron gá ló dá sa ese tén a hely re ál lí tás hoz szük sé ges ja ví tá -

si mun ká la tok költ sé ge it, de leg fel jebb a ká ro so dott hasz nált

va gyon tárgy új ra be szer zé si költ sé gét;

c) leg fel jebb a va ló sá gos (avult) ér té két té rí ti meg, amennyi ben

a ká ro so dott va gyon tárgy va ló sá gos (avult) ér té ke köz vet le -

nül a kár ese mény be kö vet ke zé se elôtt ki sebb volt, mint a va -

gyon tárgy újra be szer zé si költ sé gé nek a 41%-a;

d) leg fel jebb a for gal mi ér té két té rí ti meg, amennyi ben a ká ro so -

dott va gyon tárgy ban köz vet le nül a kár ese mény be kö vet ke zé -

se elôtt ma ra dan dó ér ték vesz tés kö vet ke zett be. Ház tar tá si

in gó sá gok ese té ben ak kor be szél he tünk ma ra dan dó ér ték -

vesz tés rôl, ha azok tar tó san hasz ná la ton kí vül van nak, il let ve

ha azok a ház tar tás min den na pos mû kö dé sé hez ren del te tés -

sze rû en már nem hasz nál ha tók.

2. A biz to sí tá si szer zô dés egyéb meg ál la pí tá sa i nak ér vény ben ma -

ra dá sa mel lett a biz to sí tó meg té rí ti:

a) az ér ték tár gyak ese té ben a for gal mi ér té ket;

b) be tö ré ses lo pás és rab lás, va la mint an nak kí sér le te ese té ben

a biz to sí tott he lyi sé gek meg ron gá ló dott vagy el tu laj do ní tott

épü let ré sze i nek és tar to zé ka i nak hely re ál lí tá si költ sé gét;

c) üveg tö rés ál tal oko zott ká rok ese té ben a szo ká sos, hely re ál lí tá si

költ sé ge ket és a szük sé ges üve ge zés vagy bur ko lás költ sé ge it;

d) ta pé ták, fes tés, tex til bôl ké szült fal- vagy pad ló bur ko la tok és

egyéb ha son ló va gyon tár gyak ká ro so dá sa ese té ben azok va -

ló sá gos (avult) ér té két;

e) kész pénz ese té ben a pénz név ér té két;

f) ér ték pa pí rok és ta ka rék köny vek ese té ben a bel föl di meg -

sem mi sí té si el já rás költ sé ge it;

g) tör té nel mi vagy mû vé sze ti ér ték kel bí ró va gyon tár gyak ese -

tén azok for gal mi ér té két;

h) a kár eny hí té si költ sé ge ket.

3. A biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a ká ro so dott va gyon tár gyak elô sze re te ti ér té két;

b) a köz szol gá lat ban mun kát vég zô tûz ol tók és más se gít ség -

nyúj tás ra kö te le zet tek ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok költ sé ge it;

c) a men té si kö te le zett ség tel je sí té se kor ke let ke zô egész ség ká -

ro so dás ál tal ke let ke zett költ sé ge ket;

d) azon ká ro kat, ame lyek a La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel -

té te lei vagy más biz to sí tá si szer zô dés alap ján meg té rül nek.

4. Amennyi ben a biz to sí tó szol gál ta tá sa új vagy for gal mi ér té ken tör -

té nik, a biz to sí tó csak ab ban az eset ben té rí ti meg a va ló sá gos

(avult) ér ték fe let ti kár té rí té si össze get, amennyi ben azt a biz to sí -

tott a kár ese mény be kö vet ke zé sét kö ve tô egy éven be lül bi zo nyít -

ha tó an a la kás hoz tar to zó va gyon tárgy új bó li be szer zé sé re vagy

hely re ál lí tá sá ra for dít ja.

Ház tar tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei



B) Ki e gé szí tô fe le lôs ség biz to sí tás

I. A biz to sí tá si ese mény

1. Biz to sí tá si ese mény nek ne vez zük azt a kár ese ményt, amely nek

kö vet kez té ben a biz to sí tott sze mé lyek ma gán sze mély ként a min -

den na pos élet vi te lük so rán har ma dik sze mély nek kárt okoz nak és

a ma gyar pol gá ri jog sza bá lyai sze rint az I/3. pont ban le írt sze mé -

lyi, do lo gi vagy va gyo ni kár mi att kár té rí té si kö te le zett sé gük szár -

ma zik, vagy szár maz hat.

2. A fen ti ek sze rint biz to sí tá si ese mény nek mi nô 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 rû 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 nô 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 vô be ren de zés bir tok lá sá ból és

üze mel te tés bôl 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 rû en ûzött sport te vé keny ség so rán oko zott

ká rok;

g) vá gó-, szú ró- és lô 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 nô 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 rû 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 mû vek, il let ve ha jó mo -

del lek tar tá sá ból és hasz ná la tá ból ere dô 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 lô tö meg gel

ren del ke zô re pü lô mo del lek üzem ben tar tá sa és hasz ná la ta

ál tal oko zott ká rok.

3. Je len fel té tel alap ján a biz to sí tó meg té rí ti a biz to sí tá si ese mény -

nek mi nô sü lô, szer zô dé sen kí vül oko zott sze mély sé rü lé ses vagy

tárgy ron gá lá si (do lo gi) kár oko zás ra vissza ve zet he tô va gyo ni ká -

ro kat, a har ma dik sze mély ál tal kö ve telt kár té rí tés meg ál la pí tá sá -

val és el há rí tá sá val kap cso lat ban fel me rült bí ró sá gi költ sé ge ket,

to váb bá a biz to sí tó uta sí tá sá ra foly ta tott el já rá sok so rán fel me rült

jo gi vé de lem költ sé ge it.

4. A biz to sí tá si szer zô dés al kal ma zá sá ban há zi ál lat nak mi nô 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 nô sök, ak vá -

ri u mi ha lak). A biz to sí tá si szer zô dés szem pont já ból nem mi nô 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, ôr zô, 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 zô kár ese mény, il let ve azon ha -

son ló okok mi att be kö vet ke zô kár ese mény, me lyek kö zött jo gi,

gaz da sá gi vagy mû sza ki össze füg gés áll fenn, egy biz to sí tá si

ese mény nek mi nô 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 idô be ni el osz lá sá tól és az

igényt ér vé nye sí tô ká ro sul tak szá má tól (so ro zat kár).

6. Sze mé lyi sé rü lé ses kár nak mi nô sül az em ber ha lá la vagy bár mi -

lyen tes ti sé rü lé se. Do lo gi kár nak mi nô 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 tû né se kö vet kez té ben ke let ke zett ká ro kat.

II. Biz to sí tott sze mé lyek

Je len fel té te lek sze rint biz to sí tot tak:

1. a biz to sí tá si szer zô 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 idô pont já ban a ve le ál lan dó jel leg gel (élet vi tel sze -

rû en) együtt élô há zas tár sa vagy élet tár sa, és ve lük együtt élô

szü le ik;

2. a biz to sí tott, il let ve a ve le élet vi tel sze rû en együtt élô há zas tár sá -

nak vagy élet tár sá nak ve lük élet vi tel sze rû en együtt élô 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;

3. a biz to sí tott ré szé re mun ka vég zés re irá nyu ló szer zô dés sel vagy

szí ves sé gi ala pon ház tar tá si mun kát vég zô sze mé lyek.

III. Ki zá rá sok

1. Ki e gé szí tô fe le lôs ség biz to sí tás ese tén az Ál ta lá nos Va gyon biz to -

sí tá si Fel té tek X. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos ki zá rá so -

kon túl me nô en a biz to sí tá si vé de lem nem ter jed ki az aláb bi ak ra:

a) a ga ran cia vál la lás ból ere dô kár igé nyek re;

b) a ter mé kek kel és szol gál ta tá sok kal kap cso la tos fe le lôs sé gi

kár igé nyek re;

c) a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fe le lôs sé g nél szi go rúbb, il let -

ve szer zô 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 biz to sí tot tak ma guk nak, egy más nak, kö ze li hoz zá tar to zó i -

nak (Ptk. 685. §) vagy üz let tár sa ik nak oko zott ká rok kal kap -

cso la tos kár igé nyek re;

e) gaz da sá gi tár sa ság vagy vál lal ko zás kár igé nyé re olyan mér -

ték ben, ahogy a szer zô dô, 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 sô 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 mû, szá raz föl di mo to ros jár mû 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;
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h) a kö te le zô gép jár mû fe le lôs ség biz to sí tás ha tá lya alatt ál ló

jár mû 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 erô 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 zô 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) hô mér sék let, gáz, gôz, 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 zôk 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 tô zô be teg ség hor do zó ja ként fer tô zés sel vagy az zal

össze füg gés ben oko zott kár igé nyek re;

s) a biz to sí tott, a szer zô dô, vagy a he lyet te el já ró cse lek vô ké -

pes sze mé lyek ál tal köl csön vett, ki bé relt, meg ter helt, ha szon -

bér be vagy meg ôr zés be vett va gyon tár gyak ká ra i val kap cso -

la tos kár igé nyek re;

t) a biz to sí tott vagy a biz to sí tott fe le lôs sé ge alá tar to zó sze mély

bûn cse lek mé nye kap csán ke let ke zett kár igé nyek re;

u) azon kár igé nyek re, me lyek a biz to sí tott ré szé re mun ka vég -

zés re irá nyu ló szer zô dés sel vagy szí ves sé gi ala pon ház tar tá -

si mun kát vég zô sze mé lyek tár sa da lom biz to sí tá si tör vény

alap ján mun ka he lyi bal e set nek mi nô sü lô sze mé lyi sé rü lé se i -

vel kap cso la to san ke let kez tek.

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

1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se - amennyi ben a szer zô dés el len ke zô

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 zô 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 idô pont ja az, ami kor az el sô 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 zô dés meg kö té sé nek idô pont ja elôtt me rült fel, csak

ab ban az eset ben biz to sí tott, ha a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té -

sé nek idô pont já ig sem a szer zô dô 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. Biz to sí tá si ese mény ese tén a kár té rí tés fel sô ha tá ra biz to sí tá si

ese mé nyen ként a köt vé nyen meg ha tá ro zott biz to sí tá si összeg.

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 zô 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. Je len ki e gé szí tô biz to sí tás ön ré sze se dést nem tar tal maz.

VI. Egyéb ren del ke zé sek

1. A biz to sí tott és a ká ro sult egyez sé ge a biz to sí tó val szem ben csak

ak kor ha tá lyos, ha azt a biz to sí tó tu do má sul vet te, a biz to sí tott

ma rasz ta lá sa pe dig csak ak kor, ha a biz to sí tó a per ben részt vett,

a biz to sí tott kép vi se le té rôl gon dos ko dott vagy ezek rôl le mon dott.

2. Fe le lôs ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok kal kap cso lat ban a biz to sí tót

a biz to sí tott szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sa

nem men te sí ti a ká ro sult tal szem ben, a biz to sí tó azon ban a kár té -

rí tés ként ki fi ze tett összeg meg té rí té sét kö ve tel he ti a köt vény ben

meg je lölt biz to sí tot tól, ha a biz to sí tott vagy meg bí zott ja, vagy ve le

kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó ja a kárt szán dé ko san vagy

sú lyo san gond ta la nul okoz ta.

3. Fe le lôs ség biz to sí tás kap csán sú lyos gon dat lan ság nak mi nô -

sül, 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 rô 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 tô 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 tô 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 elô í rá sa it meg sze gi.

BIGS1003V02 27

Ház tar tá si In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei



Zá ra dé kok

2035 Ház tar tá si in gó ság biz to sí tá si össze gé nek alap te rü let

alap ján tör té nô meg ha tá ro zá sa, ér ték kö ve tés ki kö té se

mel lett

1. A biz to sí tó az Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek XI. fe je ze té -

nek alul biz to sí tott ság ról szó ló ren del ke zé se i tôl el té rô en a je len zá -

ra dék sze rint vizs gál ja az alul biz to sí tott sá got, amennyi ben a szer -

zô dô az in gó ság új ér té ke ként a la kó épü let vagy la kás je len zá ra -

dék sze rint szá mí tott alap te rü le te és leg a lább a biz to sí tó ál tal ja -

va solt négy zet mé ter  ár szor za ta alap ján szá mí tott össze get al kal -

maz za és min den év ben el fo gad ja a biz to sí tó ál tal meg ál la pí tott

ér ték kö ve tést. Ez nem vo nat ko zik a több szö rös biz to sí tá sok ra.

2. A ház tar tá si in gó ság biz to sí tá si össze gé nek je len zá ra dék sze rint

tör té nô meg ha tá ro zá sa ese tén az alul biz to sí tott ság vizs gá la tát a

tény le ges alap te rü let és a szá mí tott, az aján la ton is sze rep lô alap -

te rü let ará nyá ban vég zi el a biz to sí tó.

3. Amennyi ben a kár ese mény kap csán fény de rül ar ra, hogy la kó -

épü let je len zá ra dék sze rint szá mí tott tény le ges alap te rü le te a biz -

to sí tá si összeg szá mí tá sá nak alap ját ké pe zô négy zet mé ter ér té ket

meg ha lad ja, ak kor a kár té rí tés a szá mí tás alap ját ké pe zô alap te -

rü let nek a tény le ges alap te rü let hez vi szo nyí tott ará nyá ban csök -

ken. Amennyi ben a fen ti mó don szá mí tott alul biz to sí tott ság ki -

sebb, mint 5 % vagy ha a biz to sí tá si összeg el é ri a biz to sí tott va -

gyon tár gyak kár idô pon ti új ér té ké nek a 90%-át, a biz to sí tó el te kint

az alul biz to sí tott ság kö vet kez mé nye i nek al kal ma zá sá tól.

4. Je len zá ra dék al kal ma zá sá ban a biz to sí tá si összeg szá mí tá si

alap ját ké pe zô négy zet mé ter ér ték a koc ká zat vi se lés hely szí nén

ta lál ha tó la kó épü let la kás cél já ra hasz nált net tó alap te rü le té nek

100 %-a. A nem la kás cél já ra szol gá ló hely sé gek alap te rü le tét

nem kell fi gye lem be ven ni.

5. La kás cél já ra hasz nált épü let rész nek mi nô sül a la kás összes, a

biz to sí tott ki zá ró la gos tu laj do ná ban, illetve hasz ná la tá ban lé vô:

a) la kó szo ba, nap pa li, elô szo ba, kony ha, ét ke zô, für dô -

szoba, WC;

b) la kás te tô te ré ben ki a la kí tott he lyi sé gek azon ré sze, ame lyek -

ben a bel ma gas ság leg a lább 1,9 m;

c) ta laj szint alat ti pa do za tú, la kás cél já ra hasz nált he lyi sé gek;

d) hobby szoba, kon di te rem;

e) la ká son be lül ki a la kí tott ga lé ria.

6. Nem la kás cél já ra szol gá ló épü let ré szek nek mi nô sül nek a la kó -

épü let hez tar to zó, a biz to sí tott ki zá ró la gos tu laj do ná ban illetve

hasz ná la tá ban ál ló:

a) pin ce, ka zán, mo só kony ha, tá ro ló he lyi ség;

b) a la kó épü let ben bár hol lé vô mû hely, üz let he lyi ség, ga rázs;

c) loggia, tor nác, ve ran da, te rasz.

Nem kell fi gye lem be ven ni az alap te rü let ki szá mí tá sa kor:

a) nem be é pí tett te tô te ret, pad lást;

b) több la ká sos la kó épü let ben ta lál ha tó la kás ese tén a kö zös tu -

laj do nú he lyi sé ge ket, pl.: lép csô há zat, tá ro lót, te rem ga rázst.

7. A fo gyasz tói ár in dex sze rin ti au to ma ti kus ér ték kö ve tés re éven te, a

biz to sí tá si év for du lón ke rül sor. Az au to ma ti kus ér ték kö ve tés el -

ma ra dá sa ese tén je len zá ra dék ér vé nyét vesz ti.

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 nô sü lô kár ese ménnyel össze füg gés ben a szer zô -

dô/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 zô dô/biz to sí tott fél tôl 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 tôl 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 gû 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 sô 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.

2037 Ira tok, do ku men tu mok pót lá sa, 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 nô sü lô 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 sô 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 dô 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 nô sü lô biz to sí tá si ese mény so rán a szer zô dés sze -

rint biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zô ká ro kat.

2039 Üveg ke rá mia fô zô 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 fô zô lap pal el lá tott elekt ro mos tûz hely ke rá mia lap já nak tö -

rés és re pe dés ká ra it.

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.

2041 Eltulajdonított kulcs miatt szükséges zárcsere költségei

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tó meg té rí ti a biz to sí tott la kás be já ra -

ti aj ta já nak iga zolt zár cse re költ sé ge it, ha az ere de ti vagy má so lat kul -

cso kat a szer zô dô tôl/biz to sí tot tak tól vagy a la kás gon do zá sá val meg bí -

zott sze mély tôl Ma gyar or szág te rü le tén be lül el lop ták vagy Ma gyar or -

szá gon vé ghez vitt be tö ré ses lo pás vagy rab lás so rán el tu laj do ní tot ták.

A kár be je len té se kor a rend ôr sé gi fel je len tés má so la ti pél dá nyát csa tol -

ni kell. A kár té rí tés fel sô ha tá ra 50.000,- Ft kár ese mé nyen ként és egy

biz to sí tá si év alatt össze sen.
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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 tô Fe le lôs ség biz to -

sí tás IV. fe je zet 1. pont já tól el té rô 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.

2044 Ár víz és fel hô sza ka dás ál tal oko zott ká rok fe de ze te

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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 biz to sí tott

va gyon tár gyak ár víz és fel hô sza ka dás ál tal oko zott ká ra it.

1. Ár víz nek mi nô sül az ál lan dó vagy idô sza kos jel le gû ter mé sze tes

és mes ter sé ges víz fo lyá sok, ta vak és víz tá ro zók olyan elô re nem

lát ha tó, rend szer te len víz szint emel ke dé se és meg á ra dá sa, ami -

kor a víz ár víz el len vé dett te rü le te ket önt el. Ár víz kár nak mi nô sül

to váb bá az ár víz vé del mi töl té sek men tett ol da lán a ma gas víz ál -

lás kö vet kez té ben ke let ke zô buz gá rok és fa ka dó vi zek ká ro sí tó

ha tá sa is.

2. A fel hô sza ka dás hir te len, leg a lább 1 mm/perc in ten zi tás sal le hul -

ló, ta laj szin ten áram ló, nagy mennyi sé gû víz rom bo lás sal és el ön -

tés sel - ide ért ve a sza bály sze rû en ki a la kí tott és kar ban tar tott csa -

pa dék víz el ve ze tô rend sze rek elég te len né vá lá sa mi at ti el ön tést is

- a biz to sí tott va gyon tár gyak ban köz vet le nül oko zott ká ra. Fel hô -

sza ka dás ese tén az épü let bel se jé ben (épü let ha tá ro ló fa la in be -

lül) be kö vet ke zô ká rok biz to sí tot tak. Biz to sí tá si vé de lem csak ak -

kor áll fenn, ha az épü let tel je sen zárt.

Nem biz to sí tot tak:

a) a biz to sí tott épü le tek és épü let ré szek tar tó szer ke ze tét és kül -

sô fe lét (ha tá ro ló fa lon kí vül) ért ká rok;

b) a kül sô nyí lás zá ró kat ért ká rok;

c) a ta laj ned ves ség és an nak hosszú tá vú kö vet kez mé nyei mi -

att a biz to sí tott épü let ben ke let ke zett ká rok;

d) a koc ká zat vi se lés hely szí nén ta lál ha tó épü let át é pí té se, hoz -

zá é pí tés, ja ví tá si mun ká la tok so rán, a te tôn ke let ke zô nyí lá -

sok mi att vagy nyi tott te tô nyí lá sok (te tô ab lak, illetve nyi tott

ab lak és aj tó) mi att be kö vet ke zett ká rok;

e) a ta laj szint alat ti pa do za tú he lyi sé gek ben tar tott va gyon tár -

gya kat ért ká rok, ki vé ve, ha azo kat a pad ló szint tôl leg a lább

25 cm ma gas áll vá nyon he lyez ték el.

3. A biz to sí tá si vé de lem nem ter jed ki:

a) ta laj víz ál tal oko zott ká rok ra;

b) ta laj víz szint emel ke dé se mi at ti ká rok ra;

c) hegy rôl le zú du ló föld, sár, kö vek mi at ti ká rok ra, ame lyek ter -

mé sze tes víz ha tá sá ra in dul tak meg.

4. Ár víz és fel hô sza ka dás ese tén a kár té rí tés fel sô ha tá ra - a biz to sí -

tott költ sé ge ket is be le ért ve - 400.000,- Ft kár ese mé nyen ként és

egy biz to sí tá si év alatt össze sen.

5. Amennyi ben a biz to sí tott egy szer re tu laj do no sa is az épü let nek,

a biz to sí tá si vé de lem nem fog lal ja ma gá ban az épí té si hi á nyos -

sá gok, il let ve a lé te sít mény nem meg fe le lô kar ban tar tá sa mi at ti

ká ro kat.

2045 In gó ság új ér ték sze rin ti kár té rí té se

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô dés egyéb ré sze i nek

vál to zat lan ér vény ben ma ra dá sa mel lett a biz to sí tó a biz to sí tá si

ese mény nek mi nô sü lô kár ese ménnyel össze füg gés ben meg té rí ti

a biz to sí tott, ki zá ró lag a koc ká zat vi se lés he lyén a biz to sí tott ál tal

la kott la kó épü let he lyi sé ge i ben ta lál ha tó, min den na pi hasz ná la tú,

a ká ro so dott va gyon tárgy hoz ha son ló mi nô sé gû és faj tá jú új va -

gyon tárgy új ra be szer zé si költ sé gét. Je len meg ál la po dás al kal ma -

zá sá ban az új ér ték alatt a kár ese mény be kö vet ke zé sé nek nap ján

a ká ro so dot tal azo nos jel le gû és mi nô sé gû új va gyon tárgy ér té két

ért jük.

Je len zá ra dék nem ter jed ki a pin cé ben, pad lá son ta lál ha tó va gyon tár -

gyak ra, és azon tár gyak ra, ame lyek nin cse nek min den na pi hasz ná lat -

ban. Ér ték tár gyak ese tén a biz to sí tó a va gyon tárgy for gal mi ér té két té -

rí ti meg.

2046 Bô ví tett üveg tö rés

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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) 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 se i re;

b) a szél fo gók, üveg- és elô te tôk üve ge zé se i re;

c) az épü le ten le vô szolár- és lap kol lek to rok üve ge zé se i re;

d) az üveg, ple xi- és ak ril üveg zu hany ka bi nok üve ge zé se i re 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 sô 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 mû fel tö ré se kap csán ke let ke zô 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 vô, a la kás tar tal mát ké pe zô 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 vô sze mély gép jár mû je len fel té te lek alap ján be tö rés nek mi nô sü -

lô 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 mû

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 mû kö dô 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 bôl ere dô 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 sô ha tá ra 150.000,- Ft kár ese mé nyen ként és egy biz to -

sí tá si év alatt össze sen.
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2488 Ide gen va gyon tár gyak, 5%

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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 ide gen va -

gyon tárgy nak mi nô sü lô vál lal ko zói tu laj don ban lé vô, iro dai célt szol gá -

ló va gyon tár gyak ká rát, amennyi ben az aláb bi fel té te lek tel je sül nek:

a) a vál lal ko zás nak egész ben vagy rész ben a biz to sí tott(ak) a tu laj -

do no sa(i) és

b) a vál lal ko zás szék he lye, te lep he lye, fi ók te le pe a köt vény sze rin ti

koc ká zat vi se lé si hely.

A kár té rí tés fel sô ha tá ra a ház tar tá si in gó sá gok biz to sí tá si össze gé nek

5%-a kár ese mé nyen ként és egy biz to sí tá si év alatt össze sen.

2489 Eb tar tói fe le lôs ség biz to sí tás

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer zô 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, ôr zô, 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 nô te nyész té sé vel

össze füg gés ben ke let ke zô 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, ôr zô, 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 sô 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 Általános Vagyonbiztosítási

Feltételek X.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 a biztosítási összeg 10%-a káreseményenként

és egy biztosítási év alatt összesen. 
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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 sô 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 tû tö mör tég la fal szi lárd sá gá val azo nos ér té kû,

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 sô 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 tô nyí lás zá rók (ab la kok, ki ra ka tok, por tá -

lok stb.) elô í rás sze rin ti

• fix ráccsal védettek, vagy;

• az zal egyen ér té kû, a MABISZ ál tal mi nô sí tett, rács ki vál tá sá -

ra al kal mas me cha ni kai szer ke zet tel (pl.: le e reszt he tô bel sô

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 fém bôl ké szült és zá rás pon tos sá ga 5 mm-en

be lül van, ak kor MABISZ mi nô sí té sû és az elô í rá sok sze rint,

szak sze rû en te le pí tett fó li á val (eb ben az eset ben mi ni má lis

elekt ro ni kai jel zô rend szer rel együtt ki é pít ve), il let ve az zal

egyen ér té kû nek mi nô 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 erô 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 sô zár ese tén az aj tó lap kül sô ol dal fa la fém le mez zel meg van

erô sít ve;

• a tok szer ke zet ese tén a zár le me zek meg e rô sí tett ki vi te lû 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 tû tö mör tég la fal szi lárd sá gá val azo nos ér té kû, vagy

azt meg ha lad ja.

III. Tel jes kö rû me cha ni kai vé de lem

Tel jes kö rû 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 sô 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 lô rács szer ke ze tek kel vé det tek;

• az aj tó lap és az aj tó tok fém bôl 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 tû tö mör tég la fal szi lárd sá gá val azo nos ér té kû, vagy

azt meg ha lad ja.

IV. Mi ni má lis elekt ro ni kai jel zô rend szer

Mi ni má lis az elekt ro ni kai jel zô 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 rû 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 zô 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 tô ál tal sem nyit ha tó

ki vi te lû, sza bo tázs vé dett le gyen, mi ni mum 1 mm-es lágy acél -

ból vagy az zal egyen ér té kû 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 lô köz pont nak va la mennyi jel zô 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 jel zô 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 bôl 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 lô sza bo tázs vé de lem mel ren del ke zô hang jel zô 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 szûn te után 1-3

per cen be lül au to ma ti ku san meg kell szûn nie, il let ve ki zá ró lag az

ar ra il le té kes ke ze lô 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 tô 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 tôl, tár -

gyak tól, épít mé nyek tôl, épü let szer ke ze tek tôl, 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;

Va gyon vé del mi elô í rá sok
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• a kül té ri hang jel zô 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 kû 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 rôl 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 dô csô 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 nô 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.

VI. Rész le ges elekt ro ni kai jel zô rend szer

Rész le ges az elekt ro ni kai jel zô rend szer, ha tel jes kö rû tér vé de lem,

vagy tel jes kö rû fe lü let vé de lem és leg a lább csap da sze rû 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 zô rend szer ele -

mé nek mi nô sí tett esz kö zök al kal maz ha tók;

• a be tö rés jel zô 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 tô táp egy ség bur ko la ta szer viz-

ü zem mód ban nyit ha tó ki vi te lû, sza bo tázs vé dett, min. 1, 2 mm-

es lágy acél ból - vagy az zal egyen ér té kû 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 lô -

egy sé gen je lez ze;

• éles be kap csolt ál la pot ban a ve zér lô köz pont nak va la mennyi

azon na li - ri asz tá si - jel zô 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 lô 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 lô szá má ra je -

lez ze, a to váb bi ré szek ma rad ja nak mû kö dô 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 rôl 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 gyû nek kell len ni. Négy szám je -

gyes kód ese tén a ke ze lô nek vé dett tér ben kell el he lyez ked -

nie, és a ke ze lés re ma xi mum 30 má sod perc idô áll hat ren del -

ke zés re;

• hat szám je gyes kó dok ese tén a ke ze lô vé dett té ren kí vül is el he -

lyez he tô, 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 zô

hang-, fény jel zô és egy nem ak ku mu lá to ros hang jel zô ké szü lé -

kek kel tör tén jen;

• a kül té ri hang jel zô sza bo tázs vé dett, kettôs bur ko latú, min. 1,2 mm-

es lágy acél (vagy egyen ér té kû) 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 nû, vil lo gó, mi ni má li san 200 lx fény -

ere jû le gyen;

• a kül té ri hang jel zés nek a ri asz tást ki vál tó ok meg szûn te után 1-3

per cen be lül au to ma ti ku san meg kell szûn nie, il let ve ki zá ró lag az

ar ra il le té kes ke ze lô, 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 tô en is mé tel ten kap -

csol jon éles ál la pot ba;

• a nyi tás ér zé ke lôk csak rejt ve, süllyeszt ve sze rel he tôk;

• 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 dô csô ben kell ve zet ni.

VI. Tel jes kö rû elekt ro ni kai jel zô rend szer

Tel jes kö rû az elekt ro ni kai jel zô rend szer, ha tel jes kö rû tér vé de lem és

tel jes kö rû 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 rû elekt ro ni kai jel zô -

rend szer al ko tó ele mé nek mi nô 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 zô ok má nyok kal:

• ter ve zôi nyi lat ko zat;

• ki vi te le zôi 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 tô 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 tô.

Eb ben az eset ben gon dos kod ni kell az össze kö tô ká bel sza bo -

tázs vé del mé rôl is;

• a köz pon ti egy ség bur ko la ta min. 1, 2 mm-es lágy acél ból, vagy

az zal egyen szi lárd sá gú anyag ból ké szül jön;

• a ke ze lô egy ség fény- és hang jel zés for má já ban je lez ze az elekt ro ni -

kai jel zô 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 zô rend szer ér zé ke lô i nek ál la po tát. Éle sí tett üzem mód -

ban az ér zé ke lôk rôl ér ke zô 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 sô 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 lô 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 lô szá -

má ra je lez ze, a to váb bi ré szek ma rad ja nak mû kö dô ké pe sek;

• a rend szer csak ak kor le gyen éle sít he tô, ha min den ér zé ke lô je

alap hely zet ben van és min den rész egy sé ge üzem ké pes;
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• éles be kap csolt ál la pot ban a ve zér lô köz pont nak va la mennyi

azon na li - ri asz tá si - jel zô 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 zô 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 lôk ri asz tás jel -

zé sé tôl 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 zô rend szer éle sí té sé tôl füg get le nül -

24 órás, fo lya ma tos üzem mód ban kell mû 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 lô 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 zô 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 sôd 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 zô 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 zô -

rend szer mi ni mum 72 órán ke resz tül mû kö dô ké pes le gyen;

• az ak ku mu lá tor au to ma ti kus töl té sé rôl 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 gyû nek kell len ni. Négy

szám je gyes kód ese tén a ke ze lô 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 lô vé dett té ren kí vül is el he lyez -

he tô, 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 lô ese tén há rom hi bás kód be a dá sa ese tén a köz -

pont tilt sa le a ke ze lôt, és ad jon ri asz tó jel zést. A til tást a leg ma ga -

sabb jo gok kal ren del ke zô 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 zô esz köz rôl tör tén jen.

Ezek kö zül leg a lább az egyik esz köz sa ját ak ku mu lá tor ral ren del -

ke zô, fe szült ség el vé tel lel in dí tott, hang- és fény jel zô le gyen. Mind -

két hang jel zô 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 zô irá nyok ba, a le he tô

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 szûn te után 1-3

per cen be lül au to ma ti ku san meg kell szûn nie, il let ve ki zá ró lag az

ar ra il le té kes ke ze lô vagy kar ban tar tó ál tal a ke ze lô rôl 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 tô -

en is mé tel ten kap csol jon éles ál la pot ba;

• a kül té ri hang jel zôk 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 tôs bur ko la tú, hab be jut ta tá -

sa el len vé dô 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 nû, vil lo gó, mi ni má li san 200 lx fény -

ere jû 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 dô csô 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 gyûj tik, fel dol goz zák, ki jel zik

és do ku men tál ják az egy más tól tá vol esô ob jek tu mok ban te le pí tett

elekt ro ni kai jel zô 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 lô táv fe lü gye le ti rend szert

tud ja fi gye lem be ven ni:

• MABISZ ál tal mi nô sí tett leg a lább kö ze pes biz ton sá gi szin tû 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 -

ôr 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 nô sül nek az aláb bi ak, amennyi ben a va ri á ci -

ós le he tô 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 tû jel kom bi ná ci ós zár, az egye di mi nô sí tett la -

mel lás zár, a MABISZ ál tal mi nô 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 nô sül több zá rá si pont nak a ke res ke de lem ben, el sô sor -

ban az aj tó lap ve te me dé sét gát ló, a tok szer ke zet re erô sí tett -

leg több ször U ala kú - per sely be zá ró dó csa pok kal re te sze lô

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 dô le mez bôl (ro zet ta) leg fel jebb 1 mm-re

áll hat ki. A zár vé dô le mezt kí vül rôl nem sze rel he tô mó don kell az

aj tó lap hoz rög zí te ni.

5. Zár nyel vet fo ga dó el len le mez

Fa toko zat ese tén vagy ha a fém aj tó tok nincs meg fe le lô 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.
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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 sô gyû szûs to ló zár ral van rög zít ve - szük sé ges a nyi tó

szárny be nyo má sá nak és a gyû szû moz ga tá sá nak meg a ka dá lyo -

zá sa. Ez tör tén het a gyû szûk ma gas sá gá ban plusz zá rak fel sze -

re lé sé vel vagy a gyû szûk csa var ral tör té nô rög zí té sé vel. Bil le nô -

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 nô - le e mel he tô 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 dô 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 lô az aj tó zá -

rás pon tos sá ga, a rés be fe szí tô vas be he lye zé sé vel könnyen nyit -

ha tó az aj tó.

9. Zár szer ke zet (be vé sô zár) vé del me

Az aj tó lap já ba be süllyesz tett zár szer ke ze tet (be vé sô 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 rôl nem sze rel he tô

acél le mez rá e rô sí té sé vel.

10. Ab la kok

Ab lak nak mi nô sül és ezért az ab la kok ra vo nat ko zó elô 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 tû nyit ha tó

vagy fix üveg;

• az olyan 30x30 cm-nél na gyobb üveg fe lü let tel ren del ke zô 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 tôl 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 nô 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 rôl nem el tá vo -

lít ha tó - rög zí tô 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 rôl, 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 elô í rá sa i nak (ke mény fa-, fém szer ke ze tû mû -

anyag-, il let ve fém szer ke ze tû nyí lás zá rók), a pu ha fa szer ke ze tû e -

két nem!

12. Fix rá csok

Leg fel jebb 100x300 mm-es ki osz tá sú, min. 12 mm át mé rô jû kör -

acél- vagy ez zel egyen szi lárd sá gú, kí vül rôl nem sze rel he tô 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 rû 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 rû me cha ni kai vé de lem nek nem meg fe le lô 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 lô min den nyí lás zá rón, üveg tö rés-ér zé ke lô min den egyes

üveg táb lán vagy he lyi ség ben, és szük ség ese tén fal bon tás-ér zé -

ke lô).

14. Tel jes kö rû a tér vé de lem, ha a rend szer éles üzem mód ban a vé -

dett tér ben min den ne mû em be ri moz gást je lez (min den he lyi ség -

ben, az eme le ti ek ben is!).

15. Csap da sze rû 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.
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VICTORIA-VOLKSBANKEN Biz to sí tó Zrt.
1074 Bu da pest, Do hány u. 14.
Tel.: 06-1 327-0860 • Fax: 06-1 327-0870
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VAGYONBIZTOSÍTÁSI
KÁRBEJELENT� LAP

Kötvényszám

Kárszám
(Biztosító tölti ki!)

Szerzôdô
adatai 

Név: Szül. dátum:

Cím: Telefon: E-mail:

Károsult adatai

❑ szerzôdôvel
azonos

Név: E-mail:

Cím: Saját telefon: Munkahelyi telefon:

Káresemény
megnevezése

❑ tûzkár      ❑ vezetékes vízkár       ❑ viharkár       ❑ betöréses lopáskár       ❑ üvegtörés kár  ❑ felelôsségi kár

❑ egyéb:

Káreset adatai A káreset helye: A káresemény idôpontja:

Káresemény tanúi (név, lakcím, telefonszám):

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Káresemény leírása:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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Károsodott vagyontárgyak adatai

A vagyontárgy neve
(elektromos eszközöknél: gyártó, típus,

gyári szám)

Mennyiség
(db, súly,

m2)

Beszerzés / 
építés éve

Garanciális
A kár becsült értéke (HUF) A vagyontárgy tulajdonosa

nem igen

A helyszíni szemlére
alkalmas idôpont: ❑ Hétköznap              ❑ Hétvégén                       …………………………………………………….óra között

Volt-e önnek korábban
hasonló káreseménye?

❑ Igen, mikor? Mekkora volt a kár? Kár oka:

❑ Nem

Van-e erre a káreseményre
más biztosítónál érvényes
biztosítása?

❑ Igen      Biztosító: Biztosítási összeg: Kötvényszám:

❑ Nem

Kárkifizetés módja: 

❑ postai úton történô kifizetés 

❑ átutalás bankszámlára

Számlatulajdonos neve: ………………………………………………………………………………….……....

Bank neve: …………………………………………………………………………………………………………

Számlaszám: ❑❑❑❑❑❑❑❑-❑❑❑❑❑❑❑❑-❑❑❑❑❑❑❑❑
Mellékelt okmányok, iratok megnevezése:

❑ rendôrségi feljelentés       ❑ tûzoltóság által kiadott hatósági bizonyítvány        ❑ számla        ❑ értékbecslés          ❑ fotó       ❑ költségvetés 

❑ kiegészítô vagyontárgy lista         ❑ egyéb: ………………………………………………………………………………     Összesen:…………….db

Nyilatkozat:
Hozzájárulok, hogy a biztosító a számára kárrendezési tevékenységet végzô szerzôdéses megbízottja részére a biztosítás adatait átadja,
illetve hogy a káreseménnyel összefüggô hatósági és egyéb iratokba betekinthessen. Továbbá aláírásommal igazolom, hogy a
kárbejelentôben rögzített összes adat a valóságnak megfelel.

Kárbejelentés dátuma:                                                                                             …………………………………………
Szerzôdô / károsult aláírása

Érkeztetés a biztosítónál:

P.H.

Díjjal fedezve: …………………………………..-ig

Kárügyintézô aláírása:……………………………


