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A biztosító a biztosított lakóépület, illetve lakás lakáscélú 
helyiségeinek alapterülete alapján javaslatot tesz a biztosítási
összegek felső határára, melyen belül a biztosítási összegeket 
a vagyontárgyak új értéke határozza meg.

Az új érték szerinti biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásának
felső határa. A biztosítási díjat a biztosító a biztosítási összeg felsô
határa alapján határozza meg.

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

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

• mel lék épü le tet

Lakáscélú helyiség
(alapterületét figyelembe

vesszük):

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

• kony ha, ét ke zô, 
• für dô szo ba, WC
• la kás te tô te ré ben ki a la kí-

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

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

• hob bi szo ba, kon di te rem
• lakáson belül kialakított

galéria, szauna, pezsgő -
fürdő

Nem lakáscélú helyiség
(alapterületét nem vesszük 
figyelembe):

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

mû hely, 
üz let he lyi ség, ga rázs

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

Tisz telt Ügy fe lünk!

A VICTORIA Lakásbiztosítás széleskörű biztosítási szolgáltatása révén megoldást
kínál az előre nem látható, hirtelen bekövetkező, váratlan káreseményekre.

Az Extra csomag két ingyenes eleme, a VICTORIA Assistance Iparos 
segélyszolgáltatás és a VICTORIA Viharjelző információs szolgálat segítségével 
a nap 24 órájában megelőzhető a nagyobb károk és balesetveszélyek
bekövetkezése.  

Pótdíj nélkül biztosítható 
(de bejelentés köteles):

• többlakásos lakóépületben 
lévő lakás

• építés alatt álló lakóépület
• bérelt vagy bérbe adott

lakóépület
• bérbe vett ingóság
• időszakosan lakott lakóépület

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

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

Mel lék épü let 

A VICTORIA-VOLKSBANKEN Biztosító Zrt.
az alulbiztosítottság elkerülése érdekében 
a biztosítási összeg meghatározását 
az alábbiak szerint javasolja:



Sorszám:

Ny.sz.: 1007V03

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

• tûz, villámcsapás, robbanás, légi jármû ütközése és lezuhanása (tûzbiztosítás)

• vihar, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kôomlás, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása
(viharbiztosítás)

• kiegészítô felelôsségbiztosítás - épület birtoklásával összefüggésben keletkezett kár 

• biztosítási esemény kapcsán felmerült rom- és törmelékeltakarítási költségek, bontási-, 
le- és összeszerelési, tûzoltási költségek, beleértve a hulladékelszállítás költségét is
(2015, 2017 sz. záradék)

• VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás (2521 sz. záradék)

• VICTORIA Viharjelzô szolgálat (2517 sz. záradék)

• vízvezetékekbôl kilépô víz által okozott kár, vízvezetékcsövek fagy és töréskára 
(vezetékes vízkárbiztosítás)

• földrengés okozta kár (2030 sz. záradék)

• hatósági elôírások miatti többletköltségek (2485 sz. záradék)

• villámcsapás másodlagos hatása által okozott kár (2019 sz. záradék) 

• melléképület (kivéve üveg-, melegház és fóliasátor) tûz-, vihar- és vezetékes vízkárbiztosítás
alapján térülô kára (2528 sz. záradék)

• tapéta, festés és burkolatok kárainak új értéken történô térítése (2013 sz. záradék)

• kerítések, növényi kultúrák, világítótestek és úszómedencék tûzbiztosítás alapján térülô kára
(2021 sz. záradék)

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

• a kerítés (kivéve élô sövény) viharbiztosítás alapján térülô kára (2029 sz. záradék)

• cserelakás költsége 6 hónapig, tûzbiztosítás alapján térülô kár esetén (2022 sz. záradék)

• padlófûtés, klíma-, szolár- és, hôszivattyú berendezések kára (2027 sz. záradék)

• vízvezeték csövek elhasználódás, kopás vagy korrózió miatti törés-, és repedéskára 
(2025 sz. záradék)

• vízvezeték törés esetén technológiailag indokolt, legfeljebb 10 m csôhosszúságú vezeték
cseréje (2025 sz. záradék)

• épületen kívüli, külsô falban vagy talajszint alatt lévô vízvezeték csövek töréskára 
(2023 sz. záradék)

• vízvezetékek tömítetlenségi hibáinak feltárása, kapcsolódó szerelvények és berendezések
kára, csôvezetékek dugulás-elhárítási költségei (2504 sz. záradék)

• érvényesül a 2527 sz. záradék

• garázsban tárolt gépkocsi tûzbiztosítása (2510 sz. záradék)

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

• tûz és robbanás nélkül végbemenô, korom és füst által okozott kár (2511 sz. záradék)

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

• épületrongálás/grafiti kár (2514 sz. záradék)

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

a BÖ 10 %-áig

a BÖ 2 %-áig

a BÖ 3 %-áig

a BÖ 10 %-áig

30.000.000 Ft/kár/év*

10.000.000 Ft/kár/év*

500.000 Ft/kár/év*

400.000 Ft/kár/év*

1.500.000 Ft/kár/év*

1.000.000 Ft/kár/év*

50.000 Ft/kár/év*

50.000 Ft/kár/év*

50.000 Ft/kár/év*

30.000 Ft/kár/év*

a BÖ 10 %-áig

BÖ: Biz to sí tá si összeg

* A jel zett ér ték a kár té rí tés fel sô ha tá ra

Extra cso mag

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Ház tar tá si in gó sá ga az aláb bi ve szé lyek és
károk ellen biztosított

• tûz, villámcsapás, robbanás, légi jármû ütközése és lezuhanása (tûzbiztosítás)

• villámcsapás másodlagos hatása által okozott kár (2040 sz. záradék)

• vihar, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kôomlás, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása
(viharbiztosítás)

• vízvezetékekbôl kiáramló víz által okozott kár (vezetékes vízkárbiztosítás)

• nyílászáró-, bútor-, kép- és falitükör üveg töréskára
Épületbe szerkezetileg beépített üveg, zuhanykabin, vákuum- és síkkollektor, üvegtetô
töréskára is térül (2046 sz. záradék)

• kiegészítô felelôsségbiztosítás – magánemberi minôségben harmadik személynek okozott kár
(2043 sz. záradék)

• üveg kerámia fôzôlapok töréskára (2039 sz. záradék)

• biztosítási esemény kapcsán felmerült rom- és törmelékeltakarítási költségek, bontási-, 
le- és összeszerelési, tûzoltási költségek, beleértve a hulladékelszállítás költségét is

• betöréses lopás és rablás általi kár és a megrongálódott épületrészek kára

• VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás (2522 sz. záradék)

• földrengés okozta kár (2495 sz. záradék)

• akvárium üvegezésének repedése, törése, ragasztási illetve tömítési hibája miatt kiáramló víz
által okozott kár (2042 sz. záradék)

• mindennapi használatban lévô ingóságok új érték szerinti kártérítése (2045 sz. záradék)

• cserelakás többletköltsége 6 hónapig (2036 sz. záradék)

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

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

• vandalizmusból eredô kár (2038 sz. záradék)

• gépjármû feltörése miatti általános háztartási ingóságot ért kár (2487 sz. záradék)

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

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

• érvényesül a 2526 sz. záradék

• tûz és robbanás nélkül végbemenô korom és füst által okozott kára (2516 sz. záradék)

• mélyhûtött élelmiszerek kára (2515 sz. záradék)

• eltulajdonított kerékpár biztosítása (2520 sz. záradék)

• ebtartói felelôsségbiztosítás

BÖ: Biz to sí tá si összeg

* A jel zett ér ték a kár té rí tés fel sô ha tá ra

Extra cso mag

✔

✔

✔

✔

a BÖ 2 %-áig

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

500.000 Ft/kár és 1.000.000 Ft/év*

4.000.000 Ft/kár/év*

400.000 Ft/kár/év*

150.000 Ft/kár/év*

50.000 Ft/kár/év*

50.000 Ft/kár/év*

3.000.000 Ft biztosítási összegig/kár/eb/év

30.000 Ft/kár/év*

50.000.- Ft/kár/év* és 8.000 Ft/kár/év*

naponta a BÖ 0,5 ‰-éig

30.000.000 Ft BÖ-ig Európára kiterjesztve

a BÖ 5 %-áig

a BÖ 2 %-áig
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A lakásbiztosítási szerzôdés jellemzôirôl a VICTORIA-VOLKSBANKEN

Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Feltételei, a Lakóépület

biztosítás Különös Feltételei és a Háztartási Ingóságbiztosítás Különös

Feltételei adnak tájékoztatást.

A biztosítási idôszakkal és tartammal, a kockázatviselés kezdetével, 

a biztosítási eseménnyel, a díjfizetéssel, a díjmódosítás módjával,

idejével, a biztosító szolgáltatásával, annak teljesítési módjával,

idejével, a szerzôdés megszûnésének eseteivel, a szerzôdés

felmondásának feltételeivel, a biztosító mentesülésének feltételeivel,

az alkalmazott kizárásokkal, az értékkövetés módjával és mértékével

kapcsolatos részletes szabályokat a fenti feltételek tartalmazzák.

A könnyebb tájékozódás érdekében e szabályokra vonatkozó

rendelkezéseket szürke háttérszínnel jelöltük, ezért a biztosítási ajánlat

aláírása elôtt szíveskedjék a fenti feltételeket áttanulmányozni.

Az ügyfelek az esetleges panaszaikat a VICTORIA-VOLKSBANKEN

Biztosító Zrt. székhelyén (1074 Budapest, Dohány utca 14.), 

a 06-1-327-0860-as telefon- illetve 06-1-327-0870-es faxszámon,

szóban, írásban vagy e-mailen az office@victoria-volksbanken.hu

címen adhatják elô.

Az ügyfelek fordulhatnak még – a panasz jellegétôl függôen – 

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest,

Krisztina körút 39. postacíme: 1535 Budapest, 114. Pf.: 777., 

tel.: 06-1-489-91-00), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (1088

Budapest, József körút 6., tel.: 06-1-459-48-00, www.nfh.hu) és 

a megyei békéltetô testületekhez. A panasz vagy a jogvita rendezésé -

nek sikertelensége esetén a bírói út igénybevétele is lehetséges.

A biztosító köteles a panaszokat, bejelentéseket kivizsgálni és 

a vizsgálat eredményérôl a panaszosnak a panasz kézhezvételétôl

számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adni.

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító csak a feladatai ellátásához szükséges

(a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és 

a szolgáltatással összefüggô) adatokat, mint biztosítási titoknak

minôsülô adatokat jogosult kezelni. Biztosítási titoknak minôsül minden

olyan - államtitoknak és szolgálati titoknak nem minôsülô - a biztosító

rendelkezésére álló adat, amely a biztosító ügyfeleinek (ide értve 

a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve

gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik. 

A biztosítási titok tekintetében idôbeli korlátozás nélkül - kivéve, ha

törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli 

a biztosító és a biztosítás közvetítô tulajdonosait, vezetôit, alkal -

mazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos

tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 

a biztosító, biztosításközvetítô ügyfele (törvényes képviselôje) 

a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre

vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy a biztosítókról és 

a biztosítási tevékenységrôl szóló mindenkor hatályos törvény sze rint

meghatározott esetekben a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

A biztosító titoktartási kötelezettsége nem áll fenn a feladatköré ben

eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével szemben; 

a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyomozó

hatósággal és ügyészséggel, a büntetôügyben, polgári ügyben,

valamint a csôdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró

bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági

végrehajtóval, a hagyatéki ügyben eljáró  közjegyzôvel szemben; az

adóhatósággal szemben, ha az adóhatóság felhívására a biztosítót

törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve

ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl

törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; 

a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben; a

biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szaktanácsadóval, a harmadik

országbeli biztosító, független biztosításközvetítô  vagy szaktanácsadó

magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel,

illetve a biztosítási, biztosításközvetítôi, szaktanácsadói tevékeny -

séggel kapcsolatos verseny-felügyeleti feladatkörében eljáró Gazda -

sági Versenyhivatallal szemben; a feladatkörében eljáró gyámható -

sággal szemben, az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény

108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal szemben; a

külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos -

szolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyûjtésére

felhatalmazott szervvel szemben, a viszontbiztosítóval, valamint közös

kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló bizto -

sítókkal szemben; az állomány-átruházás keretében átadásra kerülô

biztosítási szerzôdési állomány tekintetében az átvevô biztosítóval, 

a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekin -

tetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel szemben, a feladat -

körében eljáró országgyûlési biztossal.

A törvény szerint, ha a fentebb felsorolt szervek közül közigazgatási

szervek vagy az igazság-szolgáltatás szervei írásbeli megkereséssel

fordulnak a biztosítóhoz, akkor e szerveknek az ügyfél nevét vagy 

a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés

célját és jogalapját kell megjelölni. A többi szerv vagy személy

megkeresése esetén a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és

jogalapját kell megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az

adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

A biztosító a nyomozóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az

ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul

tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet

kábítószerrel visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal

vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel

visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszerve -

zetben elkövetett bûncselekménnyel van összefüggésben. A biztosító

a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott,

külön jogszabályban elôírt ügyészi jóváhagyást nélkülözô megke -

resésre is köteles tájékoztatást adni az általa kezelt, az adott üggyel

összefüggô, biztosítási titoknak minôsülô adatokról.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban 

az esetben, ha a biztosító, biztosításközvetítô az Európai Unió által

Ügy fél tá jé koz ta tó

Ügy fél tá jé koz ta tó



elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz

eleget. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn

abban az esetben sem, ha a magyar bûnüldözô szerv, illetôleg az

Országos Rendôr-fôkapitányság – a pénzmosás megelôzésérôl és

megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében

eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi

bûnüldözô szerv, illetôleg külföldi Pénzügyi Információs Egység

írásbeli megkeresése teljesítése céljából – írásban kér biztosítási

titoknak minôsülô adatot a biztosítótól, amennyiben a megkeresés

tartalmazza a külföldi adatkérô által aláírt titoktartási záradékot. Nem

jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli

biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez

történô adattovábbítás abban az esetben, ha a biztosító ügyfele ahhoz

írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelônél a magyar

jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés

feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik

országbeli adatkezelô székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar

jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi

jogszabállyal. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan

összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes ügyfelek

személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, vagy a jogalkotás

megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter

részére személyes adatnak nem minôsülô adatok átadása. A biztosító

a továbbított adatokról nyilvántartást vezet. A biztosító a feladatai

ellátásához jogosult kezelni a biztosított (szerzôdô, kedvezményezett)

személyi adatait, a biztosítási összeget, az egészségi állapottal

összefüggô adatokat, a kifizetett biztosítási összeget, a kifizetés idejét,

a biztosítási szerzôdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgál -

tatással összefüggô valamennyi lényeges tényt és körülményt.

A biztosító köteles a biztosított (szerzôdô, kedvezményezett) kérésére

a biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól

tájékoztatást adni, valamint a biztosított (szerzôdô, kedvezményezett)

által kezdeményezett adathelyesbítést átvezetni.

A biztosító a biztosítási titoknak minôsülô adatokat a biztosítási

jogviszony fennállásának idején, továbbá azon idôtartam alatt

kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény

érvényesíthetô. A biztosító törölni köteles minden olyan, az ügyfeleivel,

a volt ügyfeleivel, létre nem jött szerzôdésekkel kapcsolatos személyes

adatot, amelynek kezelésével kapcsolatban az adatkezelési cél

megszûnt vagy amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap vagy

amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendel -

kezésre.

Szíves tudomására hozzuk, hogy megkeresése esetén tájékoztatást

kell adnunk az általunk vezetett nyilvántartásokban tárolt adatáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idôtartamáról, az adatfeldolgozó

nevérôl, székhelyérôl, arról, hogy ki és milyen célból kapta meg az Ön

adatát. Törvény az adattovábbításról való tájékoztatást kizárhatja. 

Az Ön által kezdeményezett indokolt adathelyesbítést a biztosító

köteles átvezetni.

Javasoljuk, hogy a biztosítási ajánlat aláírása elôtt ismerje meg,

gondosan tanulmányozza át a szerzôdési feltételeinket, szükség

esetén kérjen segítséget megbízott közvetítôinktôl. Tájékoztatjuk, hogy

szerzôdéses jogviszonyunk fennállása alatt az egymáshoz intézett

jognyilatkozatok csak írásban érvényesek.

VICTORIA-VOLKSBANKEN Biztosító Zrt.
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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

Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek



2. A fe lek a biz to sí tá si szer zô dés ben a fel mon dá si jo got leg fel jebb 

3 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 megszûnt biztosítási szerzôdést az eredeti

feltételeknek megfelelôen 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, 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 szerzôdônek (biztosítottnak) a kár összegét hitelt érdemlôen

bizonyító dokumentumokat a biztosító eljáró szakemberének vagy

megbízottjának kérésére bármikor rendelkezésre kell bocsátani

a) épületkárnál a javítási-, helyreállítási (eredeti) számlát,

árajánlatot vagy költségvetést;  

b) ingóságkárnál a vagyontárgy eredetét igazoló okmányt

(beszerzési számla, garancialevél, mûszaki leírás, fotó, stb.),

a javítási-, helyreállításti (eredeti) számlát; 

c) felelôsségkárnál személysérülés esetén orvosi szakvé le -

ményt, dologi kárnál a javítási, helyreállítási (eredeti) számlát.

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 biztosító az eredeti Áfa-s számlák alapján a számla teljes

összegét, a költségvetés, árajánlat benyújtása esetén az Áfa-val

csökkentett összeget fizet ki a szolgáltatásra jogosult részére.

4. 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.

5. 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.

6. A biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô kö ve te lé sek a biztosítási ese mény

bekövetkezésétôl 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 -
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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 -

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) 
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szán dé ko san vagy sú lyo san gon dat la nul okoz ták.

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. 

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) épületrészek és az épületek nem beépített, illetve nem

rögzített tartozékai.

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 (2528 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) tûz és robbanás nélkül keletkezett korom és füst okozta

károk;

i) lô fegy ver bôl szár ma zó lö ve dék okoz ta ká rok;

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

k) re pü 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)- j) 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., j. 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.

Kizárólag a lakóépületek esetén biztosítottak:

a) azok a fagykárok, melyek vízvezetékcsövekben, sze rel vé -

nye ik ben és az azokhoz kapcsolódó berendezésekben

keletkeznek;

b) a vízvezetékek törés és repedés kárai.

2. Az Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té telek ál ta lá nos ki zá rá sa in túl me -

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;
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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;

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. 

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) árvíz, felhôszakadás, elöntés, lavina vagy lavina által okozott

nyomáshullám, hó vagy jégtömeg lezúdulása miatt ke let ke -

zett károk. Lavina a hegyoldalról lezúduló hó- vagy jégtömeg;

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).

BIGS1002V0514

 La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei



BIGS1002V05 15

La kó épü let 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. 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 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.
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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.

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.



Zá ra dé kok

2527 Lakóépület biztosítási összege felsô határának megha -

tározása a lakáscélú helyiségek alapterülete alapján,

értékkövetés kikötése mellett

1. A biztosító az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek XI. feje -

zetének az alulbiztosítottságáról szóló rendelkezéseitôl eltérôen 

a jelen záradék szerint vizsgálja az alulbiztosítottságot,

amennyiben a szerzôdô az épület biztosítási összegének felsô

határaként a biztosító által a lakóépület lakáscélú helyiségeinek

alapterülete alapján számított értéket alkalmazza és minden

évben elfogadja a biztosító által megállapított értékkövetést. Ez

nem vonatkozik többszörös biztosításokra. A lakóépület biztosí tási

összegét - mely a biztosító szolgáltatásának felsô határa - 

a biztosító által felkínált felsô határon belül a lakóépület új értéke,

a biztosítási díjat a biztosítási összeg felsô határa határozza meg.

2. A lakóépület biztosítási összege felsô határának jelen záradék

szerint történô meghatározása esetén az alulbiztosítottság

vizsgálatát a tényleges és az ajánlaton feltüntetett lakáscélú

helyiség alapterület arányában végzi el a biztosító, amennyiben 

a biztosított épületen bekövetkezett változások (különösen 

a hozzá- és átépítés) miatti lakáscélú alapterület növekedés nem

történt. Amennyiben az épületen bekövetkezett változások miatt

az épület lakáscélú alapterülete növekedett, a biztosító 

az alulbiztosítottság vizsgálata során a növekedés arányát is

figyelembe veszi.

3. Amennyiben a káresemény kapcsán fény derül arra, hogy 

a lakóépület lakáscélú helyiségeinek tényleges alapterülete

meghaladja a szerzôdô által az ajánlaton feltüntetett mértéket,

akkor a kártérítés az ajánlaton feltüntetett lakáscélú alapterületnek

a tényleges lakáscélú alapterülethez viszonyított arányában

csökken. Amennyiben a fenti módon számított alulbiztosítottság

nem haladja meg a 10%-ot, a biztosító eltekint az alul biz tosí -

tottság következményeinek alkalmazásától.

4. Jelen záradék alkalmazásában a biztosítási összeg felsô

határának számítási alapját képezô négyzetméterérték 

a kocká zatviselés helyszínén található lakóépület lakás céljára

használt nettó alapterületének 100 %-a. A nem lakás céljára

szolgáló helyiségek alapterületét nem kell figyelembe venni.

5. Lakás céljára használt épületrésznek minôsül a lakás összes, 

a biztosított kizárólagos tulajdonában, illetve használatában lévô

alábbi része:

a) lakószoba, nappali, elôszoba, konyha, étkezô, fürdôszoba,

WC;

b) lakás tetôterében kialakított helyiségek azon része,

amelyekben a belmagasság legalább 1,9 m;

c) talajszint alatti padozatú, lakás céljára használt helyiségek;

d) hobby szoba, konditerem;

e) lakáson belül kialakított galéria, szauna, pezsgôfürdô.

6. Nem lakás céljára szolgáló épületrészeknek minôsül a biztosított

kizárólagos tulajdonában illetve használatában álló:

a) pince, kazán, mosókonyha, tároló helyiség;

b) a lakóépületben bárhol lévô mûhely, üzlethelyiség, garázs;

c) loggia, tornác, veranda, terasz.

Ezeken felül nem kell figyelembe venni az alapterület kiszá -

mításakor:

a) nem beépített tetôteret, padlást;

b) többlakásos lakóépületben található lakás esetén a közös

tulajdonú helyiségeket, pl.: lépcsôházat, tárolót, terem-

garázst.

7. Az építôipari árindex szerinti automatikus értékkövetésre évente,

a biztosítási évfordulón kerül sor. Az automatikus értékkövetés

elmaradása esetén jelen záradék érvényét veszti.

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.
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2014 Építés alatt álló épületek biztosítása

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása mellett megtéríti az építés alatt

álló épületeket ért tûz- és viharbiztosítási károkat, valamint az

épület építésével kapcsolatban femerülô felelôsségbiztosítási

károkat az alábbi feltételek mellett:

a) tûzbiztosítás alapján a biztosítási védelem kiterjed a biz -

tosított épület(ek)re vagy épületrészekre, függetlenül az

épület ké szül t ségi fokától;

b) viharbiztosítás alapján a biztosítási védelem csak teljesen zárt

épületre terjed ki. Egy épület akkor tekinthetô teljesen zártnak,

ha a tetôszerkezet és a felhúzott falak közötti építési kapcsolat

végleges formájában elkészült, és valamennyi ajtó- és

ablaknyílás vagy rendeltetésszerûen lezárt és beü ve gezett,

vagy a nyílások legalább masszív fa deszkázattal védettek;

c) ezen záradék keretében a Lakóépület biztosítás Különös

Feltételei B) Kiegészítô felelôsségbiztosítás egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása mellett és a B)/I.1.

pontjában leírtakon túlmenôen biztosítási eseménynek

minôsülnek azok a káresemények, melyek következtében a

kockázatviselés helyén végzett bontási, építési, föld -

kitermeléssel járó építési és javítási tevékenységekkel

összefüggésben harmadik személynek kárt okoznak és a

magyar polgári jog szabályai szerint a biztosítottnak sze -

mélyi-, dologi vagy vagyoni kár miatt kártérítési kö te le -

zettsége származik vagy származhat;

d) az építés alatt álló épület biztosítási összege az épület építés

utáni állapotának megfelelô új értéke;

e) a biztosító részére haladéktalanul be kell jelenteni, hogy az

építési hatóság a használatbavételt engedélyezte vagy hogy

a lakók beköltöztek - mindig a korábbi dátum mérvadó. Ezen

idôponttól a biztosító építésre vonatkozó kockázatviselése 

és jelen záradék hatálya megszûnik a szerzôdés egyéb

részeinek változatlan érvényben maradása mellett.

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.

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.

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.

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

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása mellett a biztosító megtéríti a

kockázatviselés helyszínén található:

a) saját tulajdonú kerítések, növényi kultúrák, külsô világítótes-

tek, úszómedencék tûzbiztosítás alapján káreseménynek

minôsülô kárait;

b) saját tulajdonú kerítések, telekhatáron lévô lakóépület falak,

kapuk, ajtók, valamint külsô világítótestek idegen jármû

ütközése következtében keletkezett kárait.
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Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése erdôre, gyümölcsfákra,

szôlôkertre, zöldségkertre és haszonszerzés céljából termesztett

egyéb növényi kultúrákra. 

A kártérítés felsô határa 500.000.- Ft káreseményenként és egy

biztosítási év alatt összesen.

2022 Cse re la kás költ sé ge

Ezen zá ra dék ke re té ben a biz to sí tá si szer 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

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 káreseményenként a technológiailag indokolt, de

legfeljebb 10 m hosszúságú új csôvezeték és an nak sze re lé sé vel já -

ró mun ka költ sé gét.

2504 Vízvezetékek tömítetlenségi hibáinak feltárása, kap cso -

lódó szerelvények és berendezések kára, csôvezetékek

dugulás-elhárítási költségei

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb részeinek

változatlanul érvényben maradása mellett a biztosító megtéríti a

biztosított épületen belüli:

a) tömítetlenségi hiba esetén a be és elvezetô csövek - nem

ideértve az ezekhez csatlakozó berendezések és sze rel -

vények - tömítési hibáinak feltárási költségeit, beleértve a

hely reállításra fordított költségeket;

b) vízvezeték törése esetén a vezetékekhez csatlakozó

berendezésekben vagy szerelvényekben keletkezett kárt,

amennyiben azok javítása vagy cseréje a vízvezetéktörés

feltárása során szükségessé válik;

c) dugulási hiba esetén a vízelvezetô csôvezetékek du gu lá -

sának elhárításával közvetlenül összefüggô költségeket.

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.

2047  Árvíz, felhôszakadás, csapadékvíz, valamint hótömeg

dinamikus hatása által okozott károk

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb ré sze -

inek változatlan érvényben maradása mellett a biztosító meg té -

ríti a biztosított vagyontárgyak árvíz, felhôszakadás, csa pa -

dékvíz, valamint hótömeg dinamikus hatása által okozott kárát.

1. Árvíznek minôsül az állandó vagy idôszakos jellegû ter mé -

szetes és mesterséges vízfolyások, tavak és víztározók olyan

elôre nem látható, rendszertelen vízszintemelkedése és

megáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területeket önt el.

Árvízkárnak minôsül továbbá az árvízvédelmi töltések mentett

oldalán a magas vízállás következtében keletkezô buzgárok

és fakadóvizek károsító hatása is.

2. Felhôszakadás által okozott kárnak minôsül a hirtelen lehulló,

nagy mennyiségû esôvíz rombolással vagy elöntéssel kifejtett

károsító hatása, ideértve a sza bály szerûen kialakított és

karbantartott csapadékvíz elvezetô rendszerek elégtelenné

válása miatt keletkezett kárt is.

3. Csapadék- és olvadékvíz által okozott kárnak (beázás)

minôsül az idôjárásból származó csapadék biztosított lakó -

épület határoló falain belül okozott kára. 

A biztosítási védelem kizárólag teljesen zárt épületre terjed ki,

így különösen:

a) a tetô szigetelésének, fedésének, a panelhézag tö mí -

tésének, a nyílászáró szigetelésének vagy a víz el ve zetô

vízorr hibája miatti kárra;

b) a vihar által megrongált állandó tetôn - kivéve az ide ig le -

nes fedést, építés és felújítás alatt álló tetô szer kezeteket

- vagy nyílászárón a viharral beáramló csa padékvíz által,

áztatással okozott kárra;

c) a tetôrôl lecsúszó hó vagy a jégverés hatására szilárd

épületrész (állandó tetôfedés), szabályosan bezárt ab -

lak, illetve kültéri ajtó megrongálódása, meg sem mi sü -

lése következtében az épületbe beáramló olvadékvíz

által okozott kárra.

Nem biztosítottak:

a) a biztosított épület és épületrész tartószerkezetét és

külsô felét (határoló falon kívül) ért kár;

b) a külsô nyílászárókat ért kár;

BIGS1002V05 19

La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei



BIGS1002V0520

La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei

c) a talajnedvesség és annak hosszú távú követ kez ményei

miatt a biztosított épületben keletkezett kár;

d) a biztosított épület átépítése, hozzáépítés, javítási

munkálatok során, a tetôn keletkezô nyílások vagy a

nyitott tetônyílások (tetôablak, illetve nyitott ablak és

ajtó) miatt bekövetkezett kár.

4. Hótömeg dinamikus hatása által okozott kárnak minôsül a

természetes módon, nagy mennyiségben felgyülemlett hó vagy

jégtömeg kizárólag a biztosított lakóépületrôl való lezúdulása

miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett kár.

5. A biztosítási védelem nem terjed ki:

a) talajvíz, talajvízszint emelkedése vagy belvíz által oko -

zott kárra; 

b) fa korhadása, penészesedés, gombásodás miatt kelet -

kezett kárra;

c) hegyrôl lezúduló föld, sár, kövek miatti kárra, amely

természetes víz hatására indul meg; 

d) az építési hiányosságok, hibás kivitelezés, valamint nem

megfelelô karbantartás miatt keletkezett kárra;

e) tetôszigetelés javítási és helyreállítási költségére.

6. A kártérítési felsô határa - a biztosított mellékköltséget is

beleértve - 400.000.- Ft káreseményenként és egy biz to sí tási

év alatt összesen.

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 szerzôdés 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 elérô földrengés okoz. 

A kártérítés felsô határa 10.000.000.- Ft káreseményenként és

egy biztosítási év alatt összesen. 

2510 Garázsban tárolt személygépkocsi tûzbiztosítása

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb

részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biztosító

megtéríti a kockázatviselés helyszínén található garázsban

tárolt gépkocsi a jelen feltételek szerinti tûzbiztosítás alapján

káreseménynek minôsülô a kárait. 

1. A jelen záradék szerinti a biztosítási védelem kiterjed:

a) a Háztartási Ingóságbiztosítás Különös Feltételei II. 1.

és 2. pontjában felsorolt személyek tulajdonába lévô

gépkocsira;

b) vállalkozói tulajdonban lévô gépkocsira, amennyiben 

a vállalkozásnak részben vagy egészében a biztosított(ak)

a tulajdonosai és a vállalkozás székhelye, telephelye,

fióktelepe a biztosítási kötvény szerinti kockázatviselési

helyén található. 

2. A jelen záradék szerinti a biztosítási védelem nem terjed ki:

a) azon károkra, amelyek más biztosítási szerzôdés alapján

megtérülnek; 

b) a gépkocsiban keletkezett tûz-, és robbanás károkra,

amelyek a biztosított gépkocsi üzemszerû mûködése,

karbantartása, üzemanyaggal történô feltöltése követ -

keztében keletkeztek, függetlenül attól, hogy a kárese -

mény kapcsán fény, hô, vagy robbanásszerû jelenségek

léptek fel.

3. A kártérítés felsô határa 1.500.000.- Ftkáreseményenként és

egy biztosítási év alatt összesen.

2511 Tûz és robbanás nélkül végbemenô korom és füst által

okozott károk 

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb

részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biztosító

megtéríti a jelen feltételek szerinti tûzbiztosítás alapján

káreseménynek nem minôsülô, tûz és robbanás nélkül

keletkezett korom és füst által az épületben, építményben

okozott károkat.

A kártérítés felsô határa - a biztosított mellékköltségeit is

beleértve - 50.000.-Ft káreseményenként és egy biztosítási év

alatt összesen. 

2512 Elfolyt víz térítése vezetékes vízkár esetén 

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb

részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biztosító

megtéríti a jelen feltétel szerinti vezetékes vízkárbiztosítás

keretén belül a vízvezetékek törés és repedés kárai során

kiáramló vezetékes víz közüzemi szolgáltató által kiszámlázott

értékét.

A kártérítés felsô határa 30.000.-Ft káreseményenként és egy

biztosítási év alatt összesen. 

2513 Úszómedencék fedelének tûz és viharkárai 

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb

részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biztosító

megtéríti a kockázatviselés helyszínén szabadban található



BIGS1002V05 21

La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei

úszómedencék fix, illetve mozgatható fedelét ért tûz- és

viharbiztosítási károkat. Nem terjed ki a biztosítási védelem 

a fóliasátorral fedett úszómedencék fedelére.

A kártérítés felsô határa 1.000.000.- Ft káreseményenként 

és egy biztosítási év alatt összesen. 

2514 Épületrongálás és grafiti kár

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb

részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biztosító

megtéríti a betöréses lopás és rablásbiztosítás alapján nem

térülô, jelen feltételek szerinti biztosított épületen ismeretlen

személy által szándékos rongálással vagy grafitivel okozott

kárt.

1. A jelen záradék szerint a biztosítási védelem kiterjed a

biztosított épület külsô-belsô falazatán, nyílászáróin okozott

szándékos rongálási és grafiti festéstechnikával okozott

károkra.

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

költségeit. 

3. A jelen záradék szerint a biztosítási védelem nem terjed ki:

a) a szerzôdô (biztosított), ingatlan bérlôje és üzemeltetôje

által okozott a biztosított épületet ért szándékos rongálási

kárra;

b) a biztosítási szerzôdés megkötésekor az épületen már

megtalálható rongálási és grafiti kárra.

4. A kártérítés felsô határa 50.000.- Ft káreseményenként és 

egy biztosítási év alatt összesen.

5. A kár bejelentésekor rendôrségi feljelentés másolati példányát

kell csatolni.

2517 VICTORIA Viharjelzô szolgálat

Ezen záradék keretében a biztosító idôjárás elôrejelzô

szolgáltatást nyújt az „UBIMET" idôjárás-riasztási központ

segítségével.

1. Amennyiben szélsôséges idôjárási jelenség van kialakulóban 

a kockázatviselés helyének közvetlen környezetében, a

központ azonnal jelzést küld SMS-ben, illetve e-mailben 

a szerzô dônek.

a) Piros veszélyfokozat:

Erôs vihar: heves szélvihar veszélye 100 km/h-t

meghaladó széllökésekkel.

Zivatar: heves zivatar veszélye heves esôzéssel, esetleg

jégesôvel.

Intenzív esô: nagy mennyiségû esô veszélye (50/100 mm

24/48 óra alatt).

Havazás: nagy mennyiségû friss hó hullásának veszélye

(10/15/25 cm 6/12/24 óra alatt).

b) Lila veszélyfokozat:

Erôs vihar: orkán erejû szél veszélye 130 km/h-t

meghaladó széllökésekkel.

Zivatar: heves zivatar veszélye rendkívül heves

esôzéssel és jégesôvel.

Intenzív esô: rendkívül nagy mennyiségû esô veszélye

(100/150mm 24/48 óra alatt).

Havazás: rendkívül nagy mennyiségû friss hó hullásának

veszélye (20/25/35 cm 6/12/24 óra alatt).

2. Ezen ingyenes információs szolgáltatás igénybevételéhez 

a biztosítási ajánlaton a szerzôdônek fel kell tüntetnie a szol -

gáltatás igénylését, meg kell adnia mobilszámát és/vagy e-mail

címét, valamint egy irányítószámot (pl. lakóhely, második

lakóhely). A szerôdô a szolgáltatás igénybevételérôl vissza -

igazoló SMS-t és/vagy e-mail-t kap.

3. Jelen szolgáltatásával kapcsolatban a biztosító nem vállal

felelôsséget a figyelmeztetô elôrejelzések pontosságáért,

megbízhatóságáért, jelzések elmaradásáért, vagy késedelmes

megküldéséért és ezen okokra visszavezethetô vagyoni/nem

vagyoni károkért. 

4. A fenti szolgáltatás nyújtását a biztosító bármikor, egyoldalúan,

indokolás nélkül megszüntetheti.

2521 VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás

1. A VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatásra jogosító

biztosítási eseménynek, azaz vészhelyzetnek minôsül, ha a

biztosító által biztosított lakóépület gépészeti-, mûszaki

berendezésének, víz- és lefolyóvezetékének, elektromos

hálózatának, tetôfedésének elôre nem látható váratlan

meghibásodása vagy egy hirtelen fellépô külsô mechanikai

behatás miatti károsodása következtében sûrgôs beavat -

kozásra van szükség a további károk és balesetveszély

megelôzése érdekében.

2. Vészhelyzet esetén segítségnyújtást a biztosítási ajánlaton

feltüntetett kockázatviselés helyen, az alábbi szakmákban

vállalja a biztosító: 

a) gáz-, és fûtésszerelô;

b) zárjavító;

c) lakatos;

d) duguláselhárító;

e) villanyszerelô;

f) vízszerelô;

g) tetôfedô;

h) üveges.

3. Vészhelyzet elbírálását a szerzôdô (biztosított) bejelentése

alapján a Europ-Assistance koordinátorai végzik a biztosító

feltételei alapján. 

4. A biztosító VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás

keretében megtéríti az iparos kiszállási díját, a munkadíjat 

és az anyagdíjat.

5. Biztosítási eseménykor a jelen feltételek alapján létrejött

lakóépület-, és ingóságbiztosítási szerzôdés tekintetében a

biztosító költségvállalásának felsô határa együttesen bruttó

25.000.- Ft káreseményenként.



6. Amennyiben a tényleges vészelhárítási költség magasabb,

mint a szolgáltatásban meghatározott költségvállalás felsô

határa, akkor a felsô határ feletti költségrész a szerzôdôt

(biztosítottat) terheli.

7. Vészelhárítás során felhasznált anyagok, szerelvények csak az

eredetivel megegyezô fajtájúak, kategóriájúak lehetnek, a

vészelhárítás célja a vészhelyzetet megelôzô állapot

helyreállítása. Amennyiben a rendszeres karbantartás

elmulasztása miatt ugyanazon a helyen ismételten

vészhelyzetet elôidézô hiba következik be, a biztosító nem

köteles a vészelhárítás költségeit fedezni, az így felmerülô

költség a szolgáltatást igénybevevôt terheli.

8. Vészhelyzeten kívül a Europ-Assistance szakipari munkák

elvégzéséhez iparost ajánl a fenti szakmákban, ez esetben az

összes felmerülô költség a szolgáltatást igénybevevôt terheli.

9. A VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás a megadott

segélyhívószámon ingyenesen vehetô igénybe a kocká -

zatviselés kezdetét követô 30. naptól.

A VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás 0-24 óráig

hívható telefonszáma: (06 1) 465-3667

2528 Melléképület, 10%

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása mellett a biztosító megtéríti a

melléképületek tûz-, vihar- és vezetékes vízkárbiztosítás alapján

biztosítási eseménynek minôsülô kárait.

A kártérítés felsô határa legfeljebb a lakóépület biztosítási

összegének 10%-a.

2529 Dísznövények, konyhakerti növények vihar és jégverés

miatti kárának biztosítása

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb

részeinek változatlan érvényben maradása mellett a biztosító

megtéríti a jelen feltételek szerinti viharkár biztosítás szerint

biztosított káresemény kapcsán a kockázatviselés helyszínén

található, dísz- és konyhakerti növényekben vagy

terményeikben megsemmisüléssel járó kárt.

A kártérítés felsô határa 50.000.- Ft káreseményenként és egy

biztosítási év alatt összesen.
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A) In gó ság biz to sí tás

I. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. 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 200.000.- Ft egyedi érték

felett;

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) tûz és robbanás nélkül keletkezett korom és füst okozta károk;

i) lô fegy ve r bôl szár ma zó lö ve dék okoz ta ká rok;

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

k) re pü 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)- j) 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., j. 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 -

ló tár gyak biz to sí tott va gyon tár gyak nak va ló üt kö zé se ál tal a biz to -
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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) árvíz, felhôszakadás, elöntés, lavina vagy lavina által okozott

nyomáshullám, hó vagy jégtömeg lezúdulása miatt ke let -

kezett károk. Lavina a hegyoldalról lezúduló hó- vagy jég -

tömeg;

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

d) a tu da tos em be ri te vé keny ség (pl.: ás vá nyi anya gok fel tá rá -

sa, alag út épí tés, épí té si mun ká la tok, vagy bá nyá sza ti te vé -

keny ség, stb.) mi att be kö vet ke zett föld és 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), vákum- és sík kol lek to r üve ge zé sé ben és üveg anya gú

zu hany ka bin ban ke let ke zett ká r.

Be tö ré ses lo pás és rab lás biz to sí tás

1. A be tö ré ses lo pás és rab 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
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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 értéktárgyak vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak

(III.4.3.) esetén, amennyiben a felek másként nem állapodnak

meg, a kártérítés felsô határa az ingóságbiztosítás biztosítási

összegén belül a biztosítási összeg 20 %-a, de legfeljebb

1.500.000.- Ft káreseményenként és egy biztosítási év alatt

összesen. Az értéktárgyakról készített és a biztosító részére a

biztosítási ajánlattal egy idôben, illetve a biztosítási tartam

alatt a vagyongyarapodást követô 15 napon belül, zárt

borítékban eljuttatott értéklista esetén a kártérítés felsô határa

az ingóságbiztosítás biztosítási összegén belül az értéklistán

szereplô összeg, de legfeljebb a biztosítási 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 -
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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;

f) családi-, iker- vagy sorházak esetén a szabadban tárolt in -

góságok kártérítésének felsô határa 40.000.- Ft kár ese mé -

nyen ként és egy biztosítási év alatt összesen;

g) Ma gyar or szá gon te rü le tén, át me ne ti leg, 3 hó nap nál nem

hosszabb ide ig, a koc ká zat vi se lés hely szí né 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) az 1. táblázatban szereplô védelmi szinteknek megfelelô be tö rés -

védelmi rendszereket a biztosító Vagyonvédelmi elôírásai ha tá -

rozzák meg;

d) MABISZ által minôsített értéktárolóban elzárva tartott

készpénz és értékpapír (III.4.4.) vagyoncsoportba tartozó

vagyontárgyak esetén a kártérítés felsô határa legfeljebb

500.000.- Ft káreseményenként és egy biztosítási év alatt

összesen;

e) amennyi ben a biz to sí tott he lyi ség be tö rés vé del mi szint je nem

éri el a mi ni má lis me cha ni kai vé de lem szint jét, úgy a biz to sí -

tó kár té rí té sé nek fel 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.

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 beszerzési és 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.
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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.

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

1. táblázat: 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

Va gyon cso por tok jel ma gya rá za ta

A. Általános háztartási ingóságok (III.4.1.)

B. Kiemelt értékû háztartási ingóságok (III.4.2.)

C. Értéktárgyak (III.4.3.)

D. Értéktárolóban tárolt készpénz és értékpapír (III.4.4.), nemesfémek, drágakô vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült

vagyontárgyak, bélyeg- és érmegyûjtemény
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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.
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Zá ra dé kok

2526 Háztartási ingóság biztosítási összege felsô határának

meghatározása a lakáscélú helyiségek alapterülete alap -

ján, értékkövetés kikötése mellett

1. A biztosító az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek XI. feje -

zetének az alulbiztosítottságáról szóló rendelkezéseitôl eltérôen 

a jelen záradék szerint vizsgálja az alulbiztosítottságot,

amennyiben a szerzôdô a háztartási ingóság biztosítási

összegének felsô határaként a biztosító által a lakóépület

lakáscélú helyiségeinek alapterülete alapján számított értéket

alkalmazza és minden évben elfogadja a biztosító által

megállapított értékkövetést. Ez nem vonatkozik többszörös

biztosításokra. A háztartási ingóság biztosítási összegét - mely 

a biztosító szolgáltatásának felsô határa - a biztosító által felkínált

felsô határon belül a háztartási ingóság új értéke (értéktárgyak

forgalmi értéke), a biztosítási díjat a biztosítási összeg felsô

határa határozza meg.

2. A háztartási ingóság biztosítási összegének jelen záradék szerint

történô meghatározása esetén az alulbiztosítottság vizsgálatát 

a tényleges és az ajánlaton feltüntetett lakáscélú helyiség

alapterület arányában végzi el a biztosító, amennyiben a biztosított

épületen bekövetkezett változások (különösen a hozzá- és

átépítés) miatti lakáscélú alapterület növekedés nem történt.

Amennyiben az épületen bekövetkezett változások miatt az épület

lakáscélú alapterülete növekedett, a biztosító az alulbiztosítottság

vizsgálata során a növekedés arányát is figyelembe veszi.

3. Amennyiben a káresemény kapcsán fény derül arra, hogy 

a lakóépület lakáscélú helyiségeinek tényleges alapterülete

meghaladja a szerzôdô által az ajánlaton feltüntetett mértéket,

akkor a kártérítés az ajánlaton feltüntetett lakáscélú alapterületnek

a tényleges lakáscélú alapterülethez viszonyított arányában

csökken. Amennyiben a fenti módon számított alulbiztosítottság

nem haladja meg az 5%-ot, a biztosító eltekint az alul bizto -

sítottság következményeinek alkalmazásától.

4. Jelen záradék alkalmazásában a biztosítási összeg felsô

határának számítási alapját képezô négyzetméterérték 

a kockázatviselés helyszínén található lakóépület lakás céljára

használt nettó alapterületének 100 %-a. A nem lakás céljára

szolgáló helyiségek alapterületét nem kell figyelembe venni.

5. Lakás céljára használt épületrésznek minôsül a lakás összes, 

a biztosított kizárólagos tulajdonában, illetve használatában lévô

alábbi része:

a) lakószoba, nappali, elôszoba, konyha, étkezô, fürdôszoba,

WC;

b) lakás tetôterében kialakított helyiségek azon része,

amelyekben a belmagasság legalább 1,9 m;

c) talajszint alatti padozatú, lakás céljára használt helyiségek;

d) hobby szoba, konditerem;

e) lakáson belül kialakított galéria, szauna, pezsgôfürdô.

6. Nem lakás céljára szolgáló épületrészeknek minôsül a biztosított

kizárólagos tulajdonában illetve használatában álló:

a) pince, kazán, mosókonyha, tároló helyiség;

b) a lakóépületben bárhol lévô mûhely, üzlethelyiség, garázs;

c) loggia, tornác, veranda, terasz.

Ezeken felül nem kell figyelembe venni az alapterület

kiszámításakor:

a) nem beépített tetôteret, padlást;

b) többlakásos lakóépületben található lakás esetén a közös

tulajdonú helyiségeket, pl.: lépcsôházat, tárolót, terem -

garázst.

7. A fogyasztói árindex szerinti automatikus értékkövetésre évente, 

a biztosítási évfordulón kerül sor. Az automatikus értékkövetés

elmaradása esetén jelen záradék érvényét veszti.

2036 Cse re la kás több let költ sé ge, 0,5‰

Ezen zá ra dék ke re té ben fe lek meg ál la pod nak, hogy ha a biz to sí -

tá si ese mény nek mi 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.

2048 Iratok, dokumentumok és bankkártyák pótlása, 2%

Ezen zá ra dék ke re té ben fe lek meg ál la pod nak, hogy a biz to sí -

tó meg té rí ti a biz to sí tá si ese mény nek mi 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.
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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.

2049 Eltulajdonított, elveszített kulcs zárcsere költségei és

kaputelefon rongálási károk

Ezen záradék keretében a biztosító megtéríti: 

a) a biztosított lakás bejárati ajtajának igazolt zárcsere költségeit,

ha az eredeti vagy másolat kulcsokat a szerzô -

dôtôl/biztosított(akt)ól vagy a lakás gondozásával megbízott

személytôl Magyarország területén belül ellopták vagy

Magyarországon véghezvitt betö réses lopás vagy rablás

során eltulajdonították, vagy a szer zô dô/biztosított elvesz tette; 

b) a kockázatviselés helyén lévô, a biztosított épülethez tartozó

kaputelefon kültéri egységében ismeretlen személy által

okozott rongálási kárt.

A kártérítés felsô határa 50.000.- Ft káreseményenként és egy

biztosítási év alatt összesen, ezen belül kulcsok elvesztése vagy

kaputelefon rongálás esetén 8.000.- Ft káreseményenként és egy

biztosítási év alatt összesen. A kár bejelentésekor a biztosított

nevére és a kockázatviselés helyére kiállított, a MABISZ által

minôsített biztonsági zárbetétrôl szóló számlát, valamint a kulcsok

ellopása vagy elrablása esetén rendôrségi feljelentés másolati

példányát kell csatolni.

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) az épület nyílászáróinak Háztartási Ingóságbiztosítás

Különös Feltételei III.4.5. szerinti sík,- drót,- és katedrál

üvegezésére, bútor- és képüvegre, illetve fali tükörre;

b) a biz to sí tot tak ál tal ki zá ró la go san hasz nált he lyi sé gek vagy

épü let összes szer ke ze ti leg be é pí tett üve ge zé sére;

c) a szél fo gó, üveg- és elô te tô üve ge zé sére;

d) az épü le ten le vô vákum- és sík kol lek to r üve ge zé sére;

e) az üveg, ple xi- és ak ril üveg zu hany ka bin üve ge zé sére is.

A biz to sí tá si vé de lem nem ter jed ki az üz let he lyi sé gek üve ge zé -

sé re.

Az üveg tö rés biz to sí tá si ese mény kár té rí té sé nek fel 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.

2050 Árvíz, felhôszakadás, csapadékvíz, valamint hótömeg 

di na mikus hatása által okozott károk

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása mellett a biztosító megtéríti 

a biztosított vagyontárgyak árvíz, felhôszakadás, csapadékvíz,

valamint hótömeg dinamikus hatása által okozott kárát.

1. Árvíznek minôsül az állandó vagy idôszakos jellegû természetes

és mesterséges vízfolyások, tavak és víztározók olyan elôre nem

látható, rendszertelen vízszintemelkedése és megáradása,

amikor a víz árvíz ellen védett területeket önt el. Árvízkárnak

minôsül továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán 

a magas vízállás következtében keletkezô buzgárok és fakadó -

vizek károsító hatása is.

2. Felhôszakadás által okozott kárnak minôsül a hirtelen lehulló,

nagy mennyiségû esôvíz rombolással vagy elöntéssel kifejtett

károsító hatása, ideértve a szabályszerûen kialakított és kar -

bantartott csapadékvíz elvezetô rendszerek elégtelenné válása

miatt keletkezett kárt is.

3. Csapadék- és olvadékvíz által okozott kárnak (beázás) minôsül 

az idôjárásból származó csapadék biztosított lakóépület határoló

falain belül okozott kára.

A biztosítási védelem kizárólag teljesen zárt épületre terjed ki, így

különösen:

a) a tetô szigetelésének, fedésének, a panelhézag tö mí -

tésének, a nyílászáró szigetelésének vagy a vízelvezetô

vízorr hibája miatti kárra;

b) a vihar által megrongált állandó tetôn - kivéve az ideiglenes

fedést, építés és felújítás alatt álló tetôszerkezeteket - vagy

nyílászárón a viharral beáramló csapadékvíz által,

áztatással okozott kárra;

c) a tetôrôl lecsúszó hó vagy a jégverés hatására szilárd

épületrész (állandó tetôfedés), szabályosan bezárt ablak,

illetve kültéri ajtó megrongálódása, megsemmisülése 

kö vetkeztében az épületbe beáramló olvadékvíz által 

oko zott kárra.
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Nem biztosítottak:

a) a talajnedvesség és annak hosszú távú következményei

miatt a biztosított ingóságokban keletkezett kár;

b) a biztosított épület átépítése, hozzáépítés, javítási mun ká -

latok során, a tetôn keletkezô nyílások vagy a nyitott tetô -

nyílások (tetôablak, illetve nyitott ablak és ajtó) miatt be kö -

vetkezett kár;

c) a talajszint alatti padozatú helyiségekben tartott va gyon -

tárgyakat ért károk, kivéve, ha azokat a padlószinttôl lega -

lább 25 cm magas állványon helyezték el.

4. Hótömeg dinamikus hatása által okozott kárnak minôsül 

a természetes módon, nagy mennyiségben felgyülemlett hó vagy

jégtömeg kizárólag a biztosított lakóépületrôl való lezúdulása miatt

a biztosított vagyontárgyakban keletkezett kár.

5. A biztosítási védelem nem terjed ki:

a) talajvíz, talajvízszint emelkedése vagy belvíz által okozott

kárra; 

b) fa korhadása, penészesedés, gombásodás miatt keletkezett

kárra;

c) hegyrôl lezúduló föld, sár, kövek miatti kárra, amely ter mé -

szetes víz hatására indul meg; 

d) az építési hiányosságok, hibás kivitelezés, valamint nem

megfelelô karbantartás miatt keletkezett kárra.

6. A kártérítési felsô határa - a biztosított mellékköltséget is beleértve -

400.000.- Ft káreseményenként és egy biztosítási év alatt

összesen.

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.

2488 Ide gen va gyon tár gyak, 5%

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása mellett a biztosító megtéríti:

a) a vállalkozói tulajdonban lévô, irodai célt szolgáló

vagyontárgyak kárát, amennyiben a vállalkozásnak részben vagy

egészben a biztosított(ak) a tulajdonosa(i) és a vállalkozás

székhelye, telephelye, fióktelepe a biztosítási kötvény szerinti koc -

ká zat viselési hely;

b) a biztosítottakon kívüli, ideiglenesen a kockázatviselés

helyén tartózkodó harmadik személy - kivéve bérlô, fizetôvendég -

személyes használatában lévô, általános háztartási ingóságnak

minôsülô vagyontárgyának más biztosítási szerzôdés alapján

nem térülô kárát.

A kártérítés felsô határa a háztartási ingóságok biztosítási

összegének 5 %-a káreseményenként és egy biztosítási év alatt

összesen.

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 szerzôdés egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása és az Általános Vagyon -

biztosítási 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 elérô földrengés okoz. 

A kártérítés felsô határa 4.000.000.- Ft káreseményenként és egy

biztosítási év alatt összesen. 

2515 Mélyhûtött élelmiszerek kára

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása mellett a biztosító megtéríti 

a kockázatviselés helyén az áramszolgáltató által elismert,

legalább 12 óra áramkimaradás miatt hûtôszekrényben vagy

fagyasztó szekrényben 0 °C fok hômérséklet alatt tárolt mélyhûtött

élelmiszerben okozott kárt.

A kártérítés felsô határa 50.000.- Ft káreseményenként és egy

biztosítási év alatt  összesen.

2516 Tûz és robbanás nélkül végbemenô korom és füst által

okozott károk

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása mellett a biztosító megtéríti 

a jelen feltételek szerinti tûzbiztosítás alapján káreseménynek

nem minôsülô, tûz és robbanás nélkül keletkezett korom és füst

által a háztartási ingóságokban okozott károkat.
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A kártérítés felsô határa - a biztosított mellékköltségeit is beleértve

- 50.000.- Ft káreseményenként és egy biztosítási év alatt

összesen.

2520 Eltulajdonított kerékpárok biztosítása

Ezen záradék keretében a biztosítási szerzôdés egyéb részeinek

változatlan érvényben maradása mellett a biztosító megtéríti 

a legalább 120 cm magasságú kerítéssel körbekerített, a bizto -

sított lakóépülethez tartozó, bezárt kertajtóval vagy kertkapuval

védett telekrôl ismeretlen személy által a biztosított(ak) tulajdonát

képezô kerékpár eltulajdonításával okozott kárt.

A kár bejelentésekor csatolni kell a kerékpár eltulajdonításáról

szóló rendôrségi feljelentés másolati példányát.

A kártérítés felsô határa 30.000.- Ft káreseményenként és egy

biztosítási év alatt összesen.

2522 VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás

1. A VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatásra jogosító

biztosítási eseménynek, azaz vészhelyzetnek minôsül, ha 

a biztosító által biztosított lakóépület gépészeti-, mûszaki

berendezésének, víz- és lefolyóvezetékének, elektromos

hálózatának, nyílászáróinak, azok szerkezetileg beépített

üvegezésének, tetôfedésének elôre nem látható váratlan

meghibásodása vagy egy hirtelen fellépô külsô mechanikai

behatás miatti károsodása következtében sürgôs beavatkozásra

van szükség a további háztartási ingóságkárok és baleset veszély

megelôzése érdekében.

2. Vészhelyzet esetén segítségnyújtást a biztosítási ajánlaton

feltüntetett kockázatviselés helyen, az alábbi szakmákban vállalja

a biztosító:

a) gáz-, és fûtésszerelô;

b) zárjavító;

c) lakatos;

d) duguláselhárító;

e) villanyszerelô;

f) vízszerelô;

g) tetôfedô;

h) üveges.

3. Vészhelyzet elbírálását a szerzôdô (biztosított) bejelentése

alapján a Europ-Assistance koordinátorai végzik a biztosító

feltételei alapján. 

4. A biztosító VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás

keretében megtéríti az iparos kiszállási díját, a munkadíjat és 

az anyagdíjat.

5. Biztosítási eseménykor a jelen feltételek alapján létrejött

lakóépület-, és ingóságbiztosítási szerzôdés tekintetében 

a biztosító költségvállalásának felsô határa együttesen bruttó

25.000.- Ft káreseményenként.

6. Amennyiben a tényleges vészelhárítási költség magasabb, mint 

a szolgáltatásban meghatározott költségvállalás felsô határa,

akkor a felsô határ feletti költségrész a szerzôdôt (biztosítottat)

terheli.

7. Vészelhárítás során felhasznált üvegek, szerelvények csak 

az eredetivel megegyezô fajtájúak, kategóriájúak lehetnek, 

a vészelhárítás célja a vészhelyzetet megelôzô állapot

helyreállítása. Amennyiben a rendszeres karbantartás

elmulasztása miatt ugyanazon a helyen ismételten vészhelyzetet

elôidézô hiba következik be, a biztosító nem köteles a vész -

elhárítás költségeit fedezni, az így felmerülô költség a szolgál -

tatást igénybevevôt terheli.

8. Vészhelyzeten kívül a Europ-Assistance szakipari munkák

elvégzéséhez iparost ajánl a fenti szakmákban, ez esetben 

az összes felmerülô költség a szolgáltatást igénybevevôt terheli.

9. A VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás a megadott

segélyhívószámon ingyenesen vehetô igénybe a kockázatviselés

kezdetét követô 30. naptól.

A VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás 0-24 óráig

hívható telefonszáma: (06 1) 465-3667
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I. Mi ni má lis me cha ni kai vé de lem

Mi ni má lis a me cha ni kai vé de lem, ha a vé dett he lyi ség ha tá ro ló fa la za -

tai, pa do za tai, fö dém szer ke ze tei és kül 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 fából, 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.



Va gyon vé del mi elô í rá sok
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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.

16. Értéktároló

Értéktárolónak minôsül a fali- és padlószéf betonba ágyazva, a

biztonsági szekrény 5.000 N rögzítéssel, a bútorszéf 5.000 N

rögzítéssel, a páncélszekrény 10.000 N lefeszítô erônek ellenálló

módon, épületszerkezeti tartólemezhez való rögzítéssel szerelve,

amennyiben rendelkezik a MABISZ általi minôsítéssel. Az ér -

téktárolót a minôsítési tanúsítványnak vagy az elôírt telepítési

utasításnak megfelelôen kell a falba vagy a padozatba rögzíteni.

Jelen feltétel alkalmazásában nem minôsül értéktárolónak a le -

mez szekrény.







Ny.sz.: 3026V01

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
E-mail: office@victoria-volksbanken.hu

www.victoria-volksbanken.hu

Értéklista VICTORIA Lakásbiztosításhoz*:

* Értéklistát kérem borítékba tenni és lezárva átadni a biztosító számára.

Dátum: Szerzôdô aláírása

A vagyontárgy neve
(Festô neve, kép mérete, egyéb

értéktárgyak)

Mennyiség
(db, súly,

m2)
Becsült értéke (HUF) A vagyontárgy tulajdonosa
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VAGYONBIZTOSÍTÁSI
KÁRBEJELENTÔ LAP

Kötvényszám

Kárszám
(Biztosító tölti ki!)

Szerzôdô
adatai 

Név: Szul. 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       ❑ uvegtörés 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:……………………………



Rö vi dí té sek: Ál ta lá nos Va gyon biz to sí tá si Fel té te lek – ÁVF, La kó épü let biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei – LKF, Ház tar tá si 
In gó ság biz to sí tás Kü lö nös Fel té te lei – HKF, Va gyon vé del mi Elô í rá sok – VE.

A leg gyak rab ban fel tett kér dé sek

A VICTORIA-VOLKSBANKEN Biz to sí tó Zrt. sze ret né fel hív ni fi gyel -
mét né hány, la kás biz to sí tá sa szem pont já ból fon tos in for má ci ó ra.
A kér dé sek pon tos meg vá la szo lá sá ban se gí te nek a fel té te lek hi-
vat ko zott sza ka szai.

Mi re ter jed ki a biz to sí tá som?
A biz to sí tá si köt vény ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si cso mag tar tal -
má ról az aján la ti cso mag ban lé vô össze fog la ló táb lá zat és a biz to -
sí tá si fel té te lek ad nak le í rást. Aján lat, LKF, HKF

Mi kor kez dô dik a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se?
A biz to sí tá si aján la ton koc ká zat vi se lés kez de te ként meg je lölt nap 0.00
órá ja, amennyi ben a biz to sí tá si szer zô dés ér vé nye sen lét re jön.

ÁVF IV/1-2.

Ki va gyok én a szer zô dés ben?
Szer zô dô, amennyi ben fi ze tem a dí jat, biz to sí tott a la kó épü let biz-
to sí tás ban, ha tu laj do nos va gyok, biz to sí tott az in gó ság biz to sí tás -
ban, ha a koc ká zat vi se lés hely szí nén la kom.

ÁVF II/2, LKF II, HKF II/2.

Mi lyen kö te le zett sé ge im van nak?
Köz lé si és vál to zás be je len té si, mely alap ján kö te les va gyok a biz to -
sí tás el vál la lá sa szem pont já ból min den lé nye ges kö rül ményt a biz to -
sí tó val kö zöl ni és az eset le ges vál to zá so kat ké sôbb be je len te ni.
Kár meg e lô zé si és kár eny hí té si, mely sze rint kö te les va gyok a jó gaz -
da gon dos sá ga és a ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján az el vár ha tó in téz -
ke dé se ket meg ten ni. Ér ték nyil ván tar tá si, az az a kár össze gét hi telt
ér dem lô en bi zo nyí tó do ku men tu mo kat meg ô riz ni és be mu tat ni. Kár-
be je len té si és együtt mû kö dé si, mi vel kö te les va gyok a biz to sí -
tá si ese mény be kö vet ke zé sét a biz to sí tó nak ha la dék ta la nul
be je len te ni és a szük sé ges szer vek kel (rend ôr ség, tûz ol -
tó ság, kár ren de zô tár sa ság) együtt mû köd ni.  ÁVF VIII

Ho gyan véd jem va gyon tár gya i mat?
A be tö ré ses lo pás és rab lás biz to sí tás ese tén a biz to -
sí tó szol gál ta tá si ma xi mu mai asze rint vál toz nak, hogy
mi lyen me cha ni kai és elekt ro ni kai vé de -
lem mel lát tam el a la kó épü le te met. A
meg fe le lô vé de lem csök ken ti a kár
esé lyét és nö ve li a biz to sí tó szol gál -
ta tá sát. VE

Mi a biz to sí tá si összeg és
az alul biz to sí tott ság?
A biz to sí tá si összeg a biz to sí tott va gyon tárgy(ak)
biz to sí tá si szer zô dés ben meg je lölt ér té ke, egy út tal a biz-
to sí tó szol gál ta tá sá nak ma xi mu ma. Amennyi ben a biz to sí tá si
összeg ala cso nyabb, mint a biz to sí tott va gyon tár gyak új ra be szer -
zé si ér té ke, ak kor alul biz to sí tás ról be szé lünk és a biz to sí tó a kárt
csak a biz to sí tá si összeg va lós biz to sí tá si ér ték hez vi szo nyí tott ará -
nyá ban té rí ti meg. Emi att kü lö nö sen fon tos a biz to sí tá si összeg he -
lyes meg ál la pí tá sa, majd a vál to zá sok fo lya ma tos be je len té se és a
biz to sí tá si szer zô dés mó do sí tá sa. ÁVF XI

Mi ért van szük ség ér ték kö ve tés re?
Az ér ték kö ve tés al kal ma zá sá val a biz to sí tá si szer 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 le het ôriz ni. A he lye sen
meg vá lasz tott biz to sí tá si összeg ér ték kö ve té se meg e lô zi az alul-
biz to sí tott ság ki a la ku lá sát. ÁVF XII

Mi kor ese dé kes a biz to sí tá si díj?
A la kás biz to sí tás el sô dí ja a szer zô dés lét re jöt te kor ese dé kes, és
a koc ká zat vi se lés kez de té tôl jár. Min den ké sôb bi díj an nak az idô -
szak nak (év, fél év, ne gyed év, hó nap) az el sô nap ján ese dé kes,
amely re a díj vo nat ko zik. ÁVF VI

Mi lyen ked vez mé nye ket kap ha tok?
Ked vez mény ér he tô el, ha van má sik biz to sí tá si szer zô dé sem is a
VICTORIA-VOLKSBANKEN Biz to sí tó Zrt.-vel, ha egyszerre kötök
lakóépület és ingóságbiztosítást, illetve ha nem budapesti és nem
régi az ingatlanom. Aján lat

Mi tör té nik, ha kés ve fi ze tem a dí jat?
A biz to sí tó fi gyel mez te tô le ve let küld ré szem re, hogy el ma ra dá so mat
pó tol jam. Amennyi ben ezt nem tel je sí tem, az el ma ra dás tól szá mí tott
60. na pon - illetve a biztosító levelében megjelölt idôpontban - a biz-
to sí tá som meg szû nik. Amennyi ben a la kás biz to sí tás fe de ze tül szol gál
egy hi tel in té zet szá má ra, a ké se de lem rôl fe lé a biz to sí tó ér te sí tést
küld. ÁVF VII/4-5., Aján lat

Mi lyen ér té ke ket fi zet a biz to sí tó kár ese tén?
A biz to sí tó a kü lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott és adott eset ben
li mi tált mér té kû kár té rí tést, de leg fel jebb a biz to sí tá si össze get fi ze -
ti, mely so rán a ká ro so dott va gyon tárgy új ér té két, hely re ál lí tá si
költ sé ge it, avult ér té két vagy for gal mi ér té két té rí ti meg.

LKF VII, HKF VII, VIII

Mi lyen költ sé ge ket vál lal át a biz to sí tó?
A kár el há rí tá sa és eny hí té se ér de ké ben fel me rült költ sé ge ket, a

tûz ol tás és men tés költ sé -
ge it, a moz ga tá si és vé -
del mi költ sé ge ket, a
bon tá si és tör me lék ta ka -
rí tá si költ sé ge ket és a
tör me lék és hul la dé kok
el szál lí tá sá nak költ sé ge it
ÁVF XIV/2-3.

Mi kor
fi zet a biz to sí tó?
Ha a kár ren de zé si el já rás so rán meg ál la pí tást nyert, hogy a biz-
to sí tá si ese mény be kö vet ke zett és a jog alap tisz tá zott, a biz to sí tó
szol gál ta tá sa a kár ren de zés hez szük sé ges utol só ok i rat kéz hez -
vé te lét kö ve tô 15. na pon ese dé kes. ÁVF XIII/1.

Ki nek fi zet a biz to sí tó?
A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a biz to sí tott jo go sult ki vé ve, ha más ked-
vez mé nye zett vagy en ged mé nyes (pl. hi tel in té zet) ke rült meg je lö -
lés re, il let ve fe le lôs sé gi ká rok ese té ben, ahol a szol gál ta tás
jo go sult ja a ká ro sult. ÁVF XIV/4.



Mit kell ten nie kár ese mény be kö vet ke zé se kor?
(Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VIII/11-12.)

Teendô vészhelyzet esetén
• Azonnal kérjen segítséget, ha az épület gépészeti, mûszaki berendezéseinek meghibásodása, 

vagy váratlan külsô mechanikai behatás következtében vészhelyzet alakult ki.

• A VICTORIA Assistance Iparos segélyszolgáltatás 0-24 óráig hívható telefonszáma:

(06 1) 465-3667

Te en dôk a kár be kö vet ke zé se kor
• El sô ként el len ô riz ze, nem tör tént-e sze mé lyi sé rü lés. 

Ha igen, értesítse a se gély szol gá la to kat (men tôk (104), tûz ol tók (105), rendôrség (107))

• Épü let ben, in gó ság ban ke let ke zett ká rok ese tén tegye meg a szük sé ges lé pé se ket 

a ká rok sú lyos bo dá sá nak el ke rü lé sé re.

• Je lent se be a kárt a biz to sí tó nak.

• A ká ro so dott va gyon tár gyak ál la po tá ban ne vál toz tas son a kár fel vé tel idô pont já ig, 

de leg a lább a kár be je len tés tôl szá mí tott 5. na pig.

Hi va ta los szer vek, ha tó sá gok ér te sí té se
• Tûz, rob ba nás ese tén a tûz ol tó kat min den kép pen — az idô köz ben el ol tott tûz ese tén is — ér te sí te nie kell.

• Be tö ré ses lo pás és rab lás ese tén rend ôr sé gi fel je len tést kell ten nie sze mé lye sen vagy te le fo non.

A kár be je len té se
A kárt a ke let ke zé se (de leg a lább ész le lé se il let ve tu do má sul vé te le) után

2 na pon be lül írás ban be kell je len te ni a

VICTORIA-VOLKSBANKEN Biz to sí tó Zrt.,
1074 Bu da pest, Do hány u. 14. cím re vagy a
(06 1) 327-0870 fax szá mon vagy a
www.victoria-volksbanken.hu cí men.

Az írá sos be je len téskor köz len dô ada tok:

• köt vény szám, 

• a szer zô dô vagy a ká ro sult ada tai, 

• fe le lôs sé gi kár nál a kár oko zó el is me rô nyi lat ko za ta, 

• a kár ese mény he lye, ide je, rö vid le í rá sa, 

• a kár  be csült összege, 

• a ká ro so dott va gyon tár gyak le í rá sa, fel so ro lá sa.

Hely szí ni szem le
• Amennyi ben hely szí ni szem le szük sé ges, a be je len té sét kö ve tô en 5 mun ka na pon be lül 

felkeresi Önt a kár szak ér tô.

• A hely szí nen jegy zô könyv ké szül, mely nek má so la ta Önt il le ti.

A kár ren de zés so rán szükséges do ku men tu mok
• Tûz, rob ba nás ese tén a tûz ol tó ság ál tal ki a dott ha tó sá gi bi zo nyít vány (ki a dá sa kb. 30 na p).

• Be tö ré ses lo pás és rab lás ese tén a rend ôr sé gi fel je len tés va la mint a nyo mo zást meg szün te tô 

ha tá ro zat (a rend ôr sé gi nyo mo zás ál ta lá ban 30 na p).

• A ká ro so dott va gyon tár gyak ere de tét, ér té két bi zo nyí tó do ku men tu mok, ja ví tá si szám la, ár aján lat, 

költ ség ve tés, mû sza ki le í rás, fo tó, a tö rött üveg hely re ál lí tá si szám lá ja, stb.




