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Ü g y f é l t á j é k o z t a t ó

Tisz telt Ügyfelünk!

Je len tá jé koz ta tónk ban sze ret nénk Ön nek rö vi den be mu tat ni
a KÖ BE Otthon biztosítását. Cé lunk, hogy egy ér tel mû en és
köz ért he tô mó don nyújt sunk tá jé koz ta tást egye sü le tünk rôl, a
biz to sí tó szol gál ta tá sá nak lé nye gé rôl, kü lö nö sen nagy hang -
súlyt fek tet ve a spe ci a li tá sok ra és az eset le ge sen al kal ma -
zott kor lá to zá sok ra. Sze ret nénk át te kin tést ad ni to váb bá ar -
ról, hogy mi lyen ele me ket tar tal maz és ho gyan mû kö dik a
biz to sí tás, pon to san mi re kell fi gyel nie a szer zô dés meg kö -
té se kor, majd ké sôbb a szer zô dés tar ta ma alatt.

Fon tos azon ban, hogy ez az Ügy fél tá jé koz ta tó nem he lyet te -
sí ti a biz to sí tá si fel té te le ket, ezért kér jük, hogy je len tá jé koz -
ta tá sunk kal együtt – le he tô ség sze rint – a biz to sí tá si fel té te -
le ket is ol vas sa át. A biz to sí tá si szer zô dés fon tos ele me to -
váb bá az Ön – szóban, vagy írásban tett – biz to sí tá si aján la -
ta alap ján ki ál lí tott köt vény, amely szer zô dé se konk rét, egye -
di ada ta it rög zí ti. Amennyi ben bár mi lyen to váb bi kér dé se
me rül ne fel a biz to sí tás sal kap cso lat ban, te le fo nos ügy fél -
szol gá la tun kon (+36-1-433-1180) szí ve sen ál lunk ren del ke -
zé sé re.

A biztosító

Név: KÖBE Közép-európai
Kölcsönös Biz to sí tó Egye sü let

Szék he lye: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.
Le ve le zé si cím: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Internet: www.kobe.hu
E-mail: kobe@kobe.hu

admin@kobe.hu (adminisztrációs ügyek)
kar@kobe.hu (kárrendezés)

Telefon: +36-1-433-1180
Jo gi for ma: Egye sü let
Cég jegy zék szám: 9. Pk. 61. 110/1996
Fe lü gye le ti szerv: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Cím: 1013 Bp., Krisztina krt. 39.
Lev. cím: H-1534 Bp. BKKP Pf. 777.
Telefon: +36-1-489-9100
Telefax: +36-1-489-9102
web: http://felugyelet.mnb.hu

FON TOS: Kü lön sze ret nénk fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy a
KÖ BE egy egye sü le ti for má ban mû kö dô biz to sí tó. Egye sü le -
tünk a vo nat ko zó tör vé nyek és alap sza bá lyunk ér tel mé ben
ki zá ró lag tag ja i val kö tött szer zô dés alap ján nyújt hat szol gál -
ta tást, va gyis a biz to sí tá si jog vi szony hoz egy ben egy egye -
sü le ti tag sá gi jog vi szony is tar to zik. A köl csö nös biz to sí tó
egye sü let be tör té nô be lé pés (az az az egye sü le ti tag sá gi jog -
vi szony) fel té te le a biz to sí tá si szer zô dés lét re jöt te. Je len
szer zô dés kap csán lét re jött tag sá gi jog vi szony tag díj fi ze té si
kö te le zett ség gel jár. A tag díj mér té ke 1800 Ft/idôszak, amely
egy biz to sí tá si idô szak ra (biz to sí tá si év re) vo nat ko zik. A
tárgy idô szak ra vo nat ko zó tag dí jat a tag a be lé pé si nyi lat ko -
zat megtétele után a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té se kor,
leg ké sôbb a má so dik díj fi ze té si gya ko ri ság sze rin ti díj jal
együtt kö te les meg fi zet ni. A tárgy idô sza kot kö ve tô évek ben

a biz to sí tó ál tal kül dött díj be ké rô le vé len meg je lölt idô pon tig
kell a tag dí jat meg fi zet ni.

A biztosítás

A KÖ BE OTT HON BIz TO Sí TÁ S egy olyan össze vont, több
koc ká za tú, komp lex biz to sí tás, amely egy – az épü let re
és/vagy in gó sá gok ra vo nat ko zó – alap va gyon biz to sí tás ból és
ah hoz, ki egé szí tô jel leg gel csa tol ha tó fe le lôs ség-, ba le set-
és kis vál lal ko zói va gyon biz to sí tás ból, továbbá kiegészítô
fede ze tek bôl áll.

A ki egé szí tô biz to sí tá sok és fedezetek csak az alap va gyon -
biz to sí tás sal együtt köt he tôk, önál ló biz to sí tás ként nem.
Amennyi ben az alap va gyon biz to sí tás meg szû nik, a tel jes
biz to sí tá si szer zô dés is meg szû nik, az egyes ki egé szí tô biz -
to sí tá sok és fedezetek meg szû né se vi szont az alap biz to sí -
tást nem érin ti.

Az aján lat és an nak mel lék le tei, a biz to sí tá si köt vény/elekt -
ronikus kötvény, fedezetet igazoló dokumentum, a biz to sí tás
Ál ta lá nos fel té te lei, va la mint az alap biz to sí tás hoz, a ki egé -
szí tô biz to sí tá sok hoz és fede ze tek hez tar to zó Különös, illetve
Külön fel té te lek, to váb bá a szer zô dô fe lek ál tal tett nyi lat ko -
za tok, meg ál la po dá sok és zá ra dé kok együt te sen al kot ják a
biz to sí tá si szer zô dést.

A biz to sí tá si szer zô dés ben a szer zô dô díj fi ze tés re, a biz to sí -
tó pe dig – a szer zô dés ben fog lalt biz to sí tá si ese mé nyek, biz -
to sí tá si fel té telek sze rin ti be kö vet ke zé se ese tén – biz to sí tá si
szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te le zi ma gát.

A biz to sí tá si idô szak és tar tam

A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zat lan tar ta mú. A tar ta mon be -
lü li biz to sí tá si idô szak egy év, a biz to sí tá si év for du ló pe dig a
koc ká zat vi se lés meg kez dé sé nek nap tá ri nap ja, amely a kö -
vet ke zô biz to sí tá si idô szak el sô nap ja is egy ben.

Koc ká zat vi se lés kez de te

Fon tos, hogy a biztosító kockázatviselése csak ér vé nye sen
lét re jött szer zô dés esetében indulhat meg. A biz to sí tó koc ká -
zat vi se lé sé nek kez de te az a nap, amikor tól a biz to sí tó a biz -
to sí tá si fel té te lek sze rin ti ese mé nyek vo nat ko zá sá ban át vál -
lal ja a koc ká za tot, azok be kö vet ke zé se ese tén pe dig a szer -
zô dé si fel té te lek sze rint, szolgáltatást nyújt.

Fen ti ek ér tel mé ben a KÖ BE OTT HON BIz TO Sí TÁS koc ká -
zat vi se lé se há rom kü lön bö zô idô pont ban kez dôd het:

1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek le het sé ges leg ko ráb bi
kez de te az aján lattétel napját kö ve tô nap nul la (0.00) órá ja,
fel té ve, hogy az aján la tot a biz to sí tó 15 na pon be lül vál to zat -
lan tar ta lom mal el fo gad ta vagy ar ra nem nyi lat ko zott.

Ügyféltájékoztató
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Amennyi ben a biz to sí tást a szer zô dô/biz to sí tott kép vi se lô jé -
nek mi nô sü lô füg get len biztosításközvetítô (alkusz) köz ve tí -
ti, ak kor a biz to sí tó 15 na pos el bí rá lá si ha tár ide je a szer zô -
dô/biz to sí tott ál tal tett biztosítási ajánlat a biztosító kötvény -
ki állításra jogosult szervezeti egységéhez, vagy elektronikus
kapcsolattartásra létrehozott elérhetôségére történô be ér ke -
zé sét kö ve tô na pon kez dô dik. En nek idô pont ját a biz to sí tó
át vé te li pe csét je, illetve elektronikus idôpecsétje iga zol ja.

2. Ha lasz tott koc ká zat vi se lés ese tén a biz to sí tó koc ká zat vi -
se lé sé nek kez de te az ajánlattétel során megadott idô pont,
de a koc ká zat vi se lés ki zá ró lag csak ab ban az eset ben in dul -
hat meg, ha a biz to sí tá si szer zô dés lét re jön.

Ha lasz tott koc ká zat vi se lés ak kor élet sze rû pl. ha az ajánlat -
té tel idôpontjában az ügy fél nek már van egy élô la kás biz to -
sí tá sa, de úgy sze ret ne biz to sí tót vál ta ni, hogy közben a koc -
ká zat vi se lés fo lya ma tos ma rad jon. Ilyen eset ben a leg köny -
nyebb meg ol dás az, ha elôz mény szer zô dés le já ra tá nak nap -
ját kö ve tô nap ra idô zí ti az új biz to sí tá si szer zô dés koc ká zat -
vi se lé sé nek kez de tét.

3. Amennyi ben a biz to sí tó a szer zô dô aján la tá ra an nak be -
ér ke zé sé tôl szá mí tott 15 na pon be lül el len aján la tot tesz, a
koc ká zat vi se lés az el len aján lat ban meg ha tá ro zott na pon
kez dô dik, amennyi ben a szer zô dés utóbb lét re jön.

A biz to sí tó a Kü lö nös, il let ve a Kü lön fel té te lek ben meg ha tá -
ro zott egyes biz to sí tá si ese mé nyek és egyes ki egé szí tô fe -
de ze tek ese té ben vá ra ko zá si idôt köt ki. Ezek ben az ese tek -
ben az adott eseményre vonatkoztatott koc ká zat vi se lés a
vá ra ko zá si idô el tel tét kö ve tô en kez dô dik. A biz to sí tó koc ká -
zat vi se lé se a vá ra ko zá si idô alatt be kö vet ke zett kár ese mé -
nyek re nem ter jed ki.

A biz to sí tó el te kint a 30 na pos vá ra ko zá si idô al kal ma zá sá tól,
amennyi ben a biz to sí tott leg fel jebb 30 na pon be lül meg szûnt,
és leg alább 180 na pig fo lya ma to san élô elôz mény szer zô dés -
sel ren del ke zett a biztosítási szerzôdés megköté se kor.

Amennyi ben az aján la tot a biz to sí tó a ren del ke zé sé re ál ló ti -
zen öt na pos ha tár idôn be lül vissza uta sít ja, az ezen idô szak
alatt be kö vet ke zett ká ro kért helyt áll ni nem kö te les, az eset -
le ge sen meg fi ze tett biz to sí tá si dí ja kat az elutasítástól, de
leg késôbb a díj beérkezésétôl számított 8 napon belül
vissza utal ja.

Biz to sí tá si ese mény

A KÖ BE OTT HON BIz TO Sí TÁS alap va gyon biz to sí tá sá nak
fe de ze tei a táb lá zat ban rész le te zett biz to sí tá si ese mé nyek re
nyújtanak biz to sí tá si vé del met. Az alap va gyon biz to sí tás
mel lé az ügy fél vá lasz tá sa alap ján ki egé szí tô biz to sí tá sok
(kis vál lal ko zói va gyon, fe le lôs ség, ba le set), to váb bá a Kü lön
fel té te lek ben rész le te zett ki egé szí tô fe de ze tek is köt he tôk. A
ki egé szí tô fe de ze tek a biz to sí tó ál tal meg ha tá ro zott fe de ze ti
cso ma gok ban (egy ség ben) vá laszt ha tók.

Ön ré sze se dés

A KÖ BE OTT HON BIz TO Sí TÁS alap eset ben nem tar tal maz
ön részesedést, ügy fe le ink azon ban ön résszel is megköt he -

Alapvagyon biztosítás Épület Ingóság Vállalkozói

biztosítási eseményei vagyon

Tûz igen igen igen

Robbanás igen igen igen

Villámcsapás direkt igen igen igen

Villámcsapás indukciós igen igen igen

Vihar igen igen igen

Felhôszakadás igen igen igen

Jégverés igen igen igen

Hónyomás igen igen igen

Árvíz igen igen igen

Földrengés igen igen igen

Földcsuszamlás igen igen igen

Kôomlás igen igen igen

Ismeretlen üregbeomlása igen igen igen

Idegen jármû ütközése igen igen igen

Idegen tárgy rádôlése igen igen igen

Lopás igen

Betöréses lopás igen igen

Rablás igen igen

Rongálás igen igen igen

Csôtörés igen igen igen

Üvegtörés igen

Rejtett hibák igen

zárcsere igen igen

Személyi okmányok elvesztése igen igen

Bankkártya elvesztése igen igen

Áramkimaradás igen igen



5

Ü g y f é l t á j é k o z t a t ó

tik szer zô dé se i ket. Eb ben az eset ben a biz to sí tó díj ked vez -
ményt ad.

Az ön részesedés típusa le het el éré ses, vagy le vo ná sos.

El éré ses tí pu sú ön ré sze se dés ese tén, az ön ré sze se dés mér -
té két meg ha la dó ká rok le vo nás nél kül ke rül nek ki fi ze tés re,
az ön ré sze se dés mér té két meg nem ha la dó ká ro kat a biz to -
sí tó nem té rí ti meg.

Le vo ná sos tí pu sú ön ré sze se dés ese tén, az ön rész össze ge
va la mennyi kár ki fi ze tés bôl le vo nás ra ke rül, az ön rész alat ti
ká rok nem té rül nek.

Az önrészesedés választható típusát és mértékét az ajánlat
és a díjszabás tartalmazza.

A biz to sí tó szol gál ta tá sai

A biz to sí tá si szerzôdésben fel tün te tett va gyon cso por tok ba
so rolt, biz to sí tott va gyon tár gyak biz to sí tá si ese mé nyek ál tal
oko zott ká ra it, a biz to sí tó az aláb bi ak fi gye lem be vé te lé vel té -
rí ti meg, ma xi mum a biz to sí tá si összeg mér té ké ig:

a) épü let va gyon cso port: kár idô pon ti új ér té ken szá mí tott ja -
ví tá si, hely re ál lí tá si, vagy új ra épí té si ér té ken;

b) ház tar tá si in gó sá gok: kár idô pon ti újrabeszerzési, vagy új
ér té ken;

c) ér ték tár gyak: kár idô pon ti va ló sá gos ér té ken;
d) vál lal ko zás va gyon tár gyai:

• kár idô pon ti va ló sá gos ér té ken;
• sa ját elô ál lí tá sú kész le te ket elô ál lí tá si ön költ sé gen.

Ba le set biz to sí tá si ese mény, illetve a kiegészítô fedezetcso -
ma gokban vállalt biztosítási események be kö vet ke zé se ese -
tén, a biz to sí tó leg fel jebb az adott bizto sí tá si ese mény hez
tar to zó biz to sí tá si össze get fi ze ti meg, a Kü lö nös, illetve Kü -
lön fel té te lek ben rész le te zett sza bá lyok alap ján.

A ja ví tás sal hely re ál lít ha tó ká rok ese tén a biz to sí tó a ja ví tás
(hely re ál lí tás) költ sé ge it té rí ti. Amennyi ben a ja ví tás vár ha tó
költ sé ge a va gyon tárgy kár idô pon ti új ra épí té sé nek, vagy új -
rabeszerzésének ér té két meg ha lad ja, a biz to sí tó a va gyon -
tárgy új ra épí té si, vagy újrabeszerzési költ sé gét té rí ti.

Az új ér ték meg ál la pí tásá nak alap ja a ká ro so dott épü let tel,
épü let résszel azo nos nagy sá gú és kivitelezettségû épü let,
épít mény át la gos új ra épí té si költ sé ge, in gó sá gok nál az újra -
beszerzési ér ték.

A ja ví tá si, hely re ál lí tá si, új já épí té si és újrabeszerzési költ sé -
ge ket ter he lô ál ta lá nos for gal mi adót (ÁFA) a biz to sí tó ki zá -
ró lag ab ban az eset ben té rí ti meg, ha a biz to sí tott személy
az adott biz to sí tott va gyon tárgy kap csán nem jo go sult az
ÁFA vissza igény lés re és a ja ví tás ról, hely re ál lí tás ról, új ra épí -
tés rôl, új ra beszerzésrôl szám lát csa tol.

Épü let ká rok ese té ben a biz to sí tó kár té rí té si kö te le zett sé ge a
sé rült fe lü le tek ki ja ví tá sá nak, hely re ál lí tá sá nak költ sé ge i re
vo nat ko zik. Meg té rí ti azon ban a biz to sí tó a tel jes he lyi ség fe -
lü le té nek hely re ál lí tá sát, ha a he lyi ség mennye ze te és egyik
azo nos ki vi te le zé sû ol dal fa la sé rül, vagy két azo nos ki vi te le -
zé sû ol dal fa la sé rül. Bur ko la tok kal bo rí tott fe lü let tel jes egé szé -

nek új ra bur ko lá sát ki zá ró lag csak ab ban az eset ben fe dezi a
biz to sí tó, ha a ká ro so dás mér té ke meg ha lad ta az 50%-ot.

Bér le mé nyek ká ro so dá sa ese tén, a biz to sí tó a bér lô ál tal kö -
tött biz to sí tás alap ján, a kárt ki zá ró lag olyan mér ték ben té ríti
meg, amek ko ra mér ték ben a biz to sí tott bér lô azért jog sza bály,
vagy a bér le ti szer zô dés alap ján fe le lôs ség gel tar to zik.

A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési
igény illeti meg a károkozóval szemben, kivéve, ha a kár oko -
zó a biztosítottal közös háztartásban élô hozzátartozó.

Amennyi ben a kár be kö vet ke zé sé ben a biz to sí tá si ese mé -
nyen kí vül egyéb, más té nye zô is köz re ha tott, a biz to sí tó a
kárt olyan mér ték ben té rí ti meg, ami lyen mér ték ben az, a biz -
to sí tá si ese ménnyel össze füg gés ben áll.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak kor lá to zá sa

A biz to sí tó szol gál ta tá sa it az aláb bi kor lá to zá sok fi gye lem be -
vé te lé vel nyújt ja:
1. A szol gál ta tá si összeg bôl min den eset ben le vo nás ra ke rül

a fel hasz nál ha tó (hasz no sít ha tó) ma rad vá nyok ér té ke, va -
la mint az adó ha tó ság tól, il let ve egyéb hely rôl vissza igé -
nyelhetô, vagy egyéb mó don meg té rült összeg.

2. Amennyi ben a biz to sí tott va gyon tárgy avult sá ga (va ló sá -
gos ér ték/új ra épí té si, újra be szerzési ér ték) a kár ese mény
idô pont já ban épü le tek ese té ben meg ha lad ta a 75%-ot, in -
gó sá gok ese té ben a 80%-ot, a té rí tés össze ge az avult ság
mér té ké vel ará nyo san csök ken.

3. A kár idô pon ti avult ér té ket (va ló sá gos ér ték) épü le tek ese -
tén az épí tés, in gó sá gok nál a vá sár lás óta el telt idô szakra
esô ér ték csök ke nés fi gye lem be vé te lé vel ál la pít ja meg a
biz to sí tó úgy, hogy a kár idô pon ti új ra épí té si, vagy új ér té ket
csök ken ti a va gyon tárgy élet ko rá nak, hasz nált sá gi fo ká nak
meg fe le lô összeg gel. Tulajdonképpen ez az amorti zá ció.

4. Amennyi ben a kár ese mény elôt ti ál la pot a ká ro so dot tal
meg egye zô mû sza ki pa ra mé te rek kel egyen ér té kû mó don
(pl. tech no ló gia vál tás mi att) már nem ál lít ha tó hely re, ak -
kor a biz to sí tó a kor sze rûbb tech no ló gia ér ték nö ve lô ha tá -
sát a kár té rí té si összeg bôl le von ja.

5. A be tö ré ses lo pás biz to sí tá si ese mény ál tal oko zott ká ro -
kat a biz to sí tó a kár ese mény idô pont já ban meg lé vô és
üzem be is he lye zett vé del mi be ren de zé sek által megvaló-
sult vé del mi szint hez tar to zó li mit mér té ké ig, de maximum
a bizto sí tá si összeg erejéig té rí ti.

Ér ték kö ve tés (in de xá lás)

A biz to sí tó a biz to sí tá si szol gál ta tá sok re ál ér té ké nek meg ôr -
zé se ér de ké ben min den év ben au to ma ti ku san vég re hajt ja a
biz to sí tá si összeg és eh hez kap cso ló dó an a biz to sítá si díj
ér ték kö ve tô mó do sí tá sát. Ez az in de xá lá s. A biz to sí tó az in -
de xá lást a biz to sí tá si szer zô dés va la mennyi ele mé re ér vé -
nye sí ti (pl. vá lasz tott ön ré sze se dés mér té ke, be tö ré ses lo -
pás té rí té si li mit össze gei stb.).

A kö vet ke zô biz to sí tá si idôszakra al kal ma zott in dex bá zi sa
min den év ben szep tem ber 30-ig ke rül meg ál la pí tás ra, a KSH
ál tal kö zzé tett, az in de xá lást meg elô zô nap tá ri év re vo nat -
koz ta tott fogyasztóiár-in dex alap ján, amely tôl a biz to sí tó ma -
xi mum 5 szá za lék pont tal tér het el.



6

Ü g y f é l t á j é k o z t a t ó

Az ér ték kö ve tés sel mó do sí tott biz to sí tá si össze get az elô zô
év re vo nat ko zó biz to sí tá si összeg és a biz to sí tó ál tal meg ál -
la pí tott in dex szor za ta ad ja. A biz to sí tá si összeg vál to zá sát a
biz to sí tá si díj ará nyo san kö ve ti az zal, hogy a biz to sí tó nak jo -
gá ban áll olyan dí jat meg ha tá roz nia, amely egész fo rint ra ke -
re kí tett na pi díj hoz ve zet. Ugyan csak ará nyo san vál toz nak –
a ke re kí tés sza bá lya i nak meg fe le lô en – a biz to sí tá si szer zô -
dés ben meg adott egyéb összeg ha tá rok is.

A biz to sí tó ál tal meg ál la pí tott in dex mér té ké rôl, a biz to sí tá si
összeg ér ték kö ve tô mó do sí tá sá ról, a díj vál to zá sá ról a biz to -
sí tó leg ké sôbb hat van nap pal a biz to sí tá si év vé ge elôtt írás -
ban ér te sí ti a szer zô dôt.

A biz to sí tás in de xá lá sá val egyi de jû leg a biz to sí tó a biz to sí tá -
si díj té te lek, il let ve díj mó do sí tó té nye zôk koc ká za ti, vagy
egyéb ok ból va ló változtatását is kez de mé nyez he ti. A biz to -
sí tó a biz to sí tá si díj ilyen típusú vál to zásá ról a biz to sí tá si év
vé gét leg alább hat van nap pal meg elô zô en – az in de xá lás ról
va ló ér te sí tés sel egyi de jû leg, kü lön fi gye lem fel hí vás mel lett –
írás ban ér te sí ti a szer zô dôt.

A biz to sí tá si szer zô dés a kö vet ke zô biz to sí tá si idôszakra a
biz to sí tó ál tal in de xált biz to sí tá si összeg gel, díj jal, vagy díj té -
tel lel ér vé nyes, a szer zô dô nek azon ban jo ga van ar ra, hogy
év for du ló ra fel mond ja szer zô dé sét. Amennyi ben a szer zô dô
a biztosító szer zô dés mó do sí tását írás ban nem uta sít ja vissza,
úgy azt a biz to sí tó el fo ga dott nak te kin ti.

A díj fi ze tés

A biz to sí tás dí ját a biz to sí tó biz to sí tá si idô sza kon ként ha tá -
roz za meg. 

A biz to sí tás el sô dí ja a koc ká zat vi se lés meg kez dé sé nek nap -
ján ese dé kes.

A biz to sí tás foly ta tó la gos dí ja min dig an nak az idô szak nak az
el sô nap ján ese dé kes, amely re a díj, vagy díj rész let vo nat -
ko zik.

A so ron kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak ra vo nat ko zó dí jat a biz -
to sí tó kö te les a soron következô biz to sí tá si idô szak meg kez -
dé se elôtt leg alább 60 nap pal a szer zô dô tu do má sá ra hoz ni. 

A szer zô dô jo go sult az ál ta la szer zô dés kö tés kor vá lasz tott,
vagy a szer zô dés tar ta ma alatt mó do sí tott díj fi ze té si gya ko -
ri sá got és díj fi ze té si mó dot meg vál toz tat ni. A szer zô dô ál tal
írás ban be nyúj tott mó do sí tá si igényt a biz to sí tó leg ko ráb ban
a mó do sí tá si igény – a biz to sí tó köt vény ki ál lí tás ra jo go sult
szer vé hez tör té nô – be ér ke zé sét kö ve tô har min ca dik nap
utá ni el sô ese dé kes ség kor ér vé nye sí ti.

A biz to sí tó füg gô biz to sí tás köz ve tí tô je nem jo go sult biz to sí -
tá si díj át vé te lé re, nem jo go sult to váb bá a szol gál ta tá si
összeg ki fi ze té sé ben köz re mû köd ni.

A szerzôdésmó do sí tás mód ja, le he tô sé ge

Amennyi ben a szer zô dés ha tá lya alatt a szer zô dô a szer zô -
dés mó do sí tá sát kez de mé nye zi, a biz to sí tó a mó do sí tá si
igényt a köt vény ki ál lí tás ra jo go sult szer vé hez tör té nô be ér -

ke zés tôl szá mí tott ti zen öt na pon be lül bí rál ja el. A mó do sí tott
fel té te lek sze rin ti koc ká zat vi se lés leg ko ráb ban a mó do sí tá si
igény, a biz to sí tó köt vény ki ál lí tás ra jo go sult szer vé hez tör té -
nô be ér ke zé sét kö ve tô har min ca dik nap utá ni nap tá ri hó nap
el sô nap já nak nul la órá ja kor kez dôd het meg, amennyi ben a
mó do sí tás ha tály ba lé pé sé nek nap já ig a több let dí jat meg fi -
zet ték és a biz to sí tó a mó do sí tást el fo gad ta.

A szer zô dés meg szû né sé nek ese tei

A KÖ BE OTT HON BIz TO Sí TÁS meg szûn het:

• ér dek mú lás sal;
• év for du ló ra tör té nô fel mon dás sal;
• a fe lek kö zös meg egye zé sé vel;
• díjnem fi ze tés sel.

Érdekmúlás

Amennyi ben a 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, az ér dek mú lás nap já val a biz to sí tó koc ká zat vi se -
lé se és egy ben a biz to sí tá si szer zô dés vo nat ko zó ré sze is –
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se nél kül – meg szû nik. A
biz to sí tót eb ben az eset ben az ér dek mú lás nap já ig ese dé -
kes díj il le ti meg.

Évfordulóratörténôfelmondás

A biz to sí tá si szer zô dés bár mi kor, de ki zá ró lag írás ban, a biz -
to sí tá si idô szak vé gé re mond ha tó fel. A fel mon dá si idô har -
minc nap. Év for du ló ra tör té nô fel mon dás ese tén a szer zô dés
és a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si év utol só nap ján
hu szon négy (24.00) óra kor szûnik meg, ma ra dék jo gok nél kül.

Az alap biz to sí tás tel jes fel mon dá sa a tel jes szer zô dés meg -
szû né sét ered mé nye zi.

Az alap biz to sí tás ér vény ben ha gyá sa mel lett a ki egé szí tô biz -
to sí tá so k, illetve a kiegészítô fedezetcsomagok akár külön-
külön is felmondhatóak mind két fél ál tal, leg alább har minc
nap pal a szer zô dés év for du ló ja elôtt, írás ban. A szer zô dés
eb ben az eset ben a meg szün te tett ki egé szí tô biz to sí tás,
illetve a kiegészítô fedezetcsomag nél kül ma rad ha tály ban.

Közösmegegyezés

A biz to sí tá si szer zô dés – rész ben vagy egész ben – a fe lek
kö zös meg egye zé sé vel bár mi kor mó do sít ha tó, meg szün tet -
he tô. Utób bi eset ben a biz to sí tót a kockázatviselés utolsó
napjáig já ró díj il le ti meg.

Díjnemfizetésesmegszûnés

Amennyi ben az ese dé kes biz to sí tá si dí jat nem fi ze tik meg, a
biz to sí tó – a kö vet kez mé nyek re tör té nô fi gyel mez te tés mel -
lett – a szer zô dô fe let a fel szó lí tás el kül dé sé tôl szá mí tott 30
na pos pót ha tár idô tû zé sé vel a tel je sí tés re írás ban fel hív ja. A
pót ha tár idô ered mény te len el tel té vel a szer zô dés az ese dé -
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kes ség nap já ra vissza me nô ha tállyal meg szû nik, kivéve, ha
a biztosító a díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton
érvényesíti. Az alap biz to sí tás meg szû né sé vel a ki egé szí tô
biz to sí tá sok, illetve a kiegészítô fedezetcsomag is ma ra dék -
jo gok nél kül meg szûn nek.

A díjnemfizetéssel meg szûnt biz to sí tá si szer zô dést, a biz to -
sí tá si díj nak a meg szû nést kö ve tô, utó la gos meg fi ze té se
nem he lye zi új ra ha tály ba.

Reaktiválás

A szer zô dés díjnemfizetéses meg szû né sét kö ve tô százhúsz
na pon be lül a fe lek a szer zô dést kö zös meg egye zés sel, az
el ma radt díj meg fi ze té sét kö ve tô en új ra ér vény be he lyez he -
tik (re ak ti vá lás). A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az új ra ér vény -
be he lye zés és a díj utó la gos meg fi ze té se ré vén sem ter jed
ki a szer zô dés meg szû né se és az új ra ér vény be he lye zé sé -
nek idô pont ja kö zött el telt idô szak ra.

A biz to sí tó men te sü lé sé nek fel té te lei

Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha bi -
zo nyít ja, hogy a kárt jog el le ne sen, szán dé kos vagy sú lyo san
gon dat lan ma ga tar tás sal

a) a szer zô dô fél vagy a biz to sí tott;
b) a ve lük kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó juk, ér demi

vezetésre jogosult tag juk, al kal ma zott juk, meg bí zott juk;
vagy

c) a biz to sí tott jo gi sze mély  ügyvezetésének vagy szakmai
vezetésének ve ze tô be osz tá sú tiszt ség vi se lô je vagy a biz -
to sí tott va gyon tárgy ke ze lé sé re jo go sí tott tag ja, mun ka -
vál la ló ja vagy meg bí zott ja okoz ta.

Súlyosan gondatlan magatartásnak minôsül például, ha a kár:

a) al ko ho los be fo lyá solt sá ggal (0,8 ez re lék fö löt ti vé r al ko hol -
szint);

b) jo go sít vány nél kü li, vagy it tas gép jár mû ve ze té ssel;
c) ká bí tó, vagy bó dí tó ha tá sú anyag hasz ná la tá val kap cso la -

tos be fo lyá solt sá ggal
okozati összefüggésben következett be.

Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha bi -
zo nyít ja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szer zôdô kár meg -
elôzési vagy kárenyhítési kötelezett sé gének megszegésével
okozta.

Ki egé szí tô ba le set biz to sí tás ese tén, amennyi ben a biz to sí tott
ba le se ti ha lá lát a biz to sí tá si összeg re jo go sult szán dé kos
ma ga tar tá sa idéz te elô, ezen ked vez mé nye zett, vagy örö kös
vo nat ko zá sá ban a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tá si kö te le -
zett ség alól.

Fentieken túl a kiegészítô biztosítások és fedezetek Álta lá -
nos, Különös és Külön feltételei további mentesülési okokat
is megállapíthatnak.

Al kal ma zott ki zá rá sok

Nem té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tá si ese mé nyek ál tal oko zott
kö vet kez mé nyi ká ro kat.

Nem té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek oka köz vet -
le nül, vagy köz vet ve, egész ben, vagy rész ben:
a) há bo rú, pol gár há bo rú, ka to nai erô nem zet kö zi al kal ma zá -

sa, har ci esz köz, vagy hadi a nyag fel hasz ná lá sá nak kö vet -
kez mé nye;

b) pol gá ri za var gás, sztrájk, fel ke lés, zen dü lés, fosz to ga tás,
egyéb erô sza kos cse lek mény kö vet kez mé nye;

c) bár mely tün te tés, ter ro riz mus, ide ért ve min den olyan cse -
lek ményt is, me lyet va la mely tény le ges, vagy vár ha tó an
be kö vet ke zô ter ror cse lek mény meg hi ú sí tá sa, vagy az az
el le ni vé de ke zés so rán tesz nek;

d) nuk le á ris, mér ge zô bi o ló gi ai, vagy ve gyi anya gok olyan ki -
bo csá tá sa, ki szö ké se, amely köz vet le nül, vagy köz vet ve
nuk le á ris su gár zást, ra di o ak tív ve gyi, bi o ló gi ai szennye -
zést ered mé nyez.

Nem té rí ti a biz to sí tó azon ká ro kat, ame lyek a biz to sí tott va -
gyon tárgy avult sá gá val, kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sá val,
vagy az épí té si sza bá lyok be nem tar tá sá val össze füg gés -
ben kö vet kez tek be.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó azt a kárt, amely az ere de ti vel
nem meg egye zô mi nô sé gi elem, anyag stb. be épí té se, vagy
egyéb ok mi att, az esz té ti kai ér ték csök ke nés bôl adó dik.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek azok ban
az épü le tek ben, épü let ré szek ben ke let kez tek, ame lyek bon -
tá sát jog sza bály, vagy ha tó ság a kár ese mény be kö vet ke zé -
se elôtt rész ben, vagy egész ben el ren del te.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek olyan
épü le tek ben, épü let ré szek ben ke let kez tek, ame lyek épí té -
sét, vagy fel újí tá sát jog sza bály, vagy ha tó sá gi ren del ke zés
meg sze gé sé vel vé gez ték.

Nem té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lye ket a szer zô -
dô/biz to sí tott az zal idé zett elô, hogy a szer zô dés tar ta ma
alatt, a ko ráb ban azo nos kár oko zá si kö rül mé nyek kel vissza -
té rô en oko zott kárt nem szün tet te meg, a kár oko zá si kö rül -
ményt nem kü szö böl te ki, no ha az gaz da sá gi lag és mû sza -
ki lag éssze rû rá for dí tás sal meg szûn tet he tô, ki kü szö böl he tô,
el ke rül he tô lett vol na.

A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be, amennyi -
ben az ál lan dó an la kott ként biz to sí tott épü let ese té ben, a
nem ál lan dó an la kott ál la pot hossza a kár ese mény idô pont -
já ban a 270 na pot meg ha lad ja.

Fen ti e ken túl a ki egé szí tô biz to sí tá sok és fe de ze tek Ál ta lá -
nos, Kü lö nös és Kü lön fel té te lei to váb bi ki zá rá si oko kat is
meg ál la pít hat nak.

Te en dôk kár ese mény be kö vet ke zé se kor

A biz to sí tá si ese ményt (kár ese ményt) a tu do más ra ju tás tól
szá mí tott ket tô mun ka na pon be lül kell be je len te ni a biz to sí -
tó nak, il let ve le he tô vé kell ten ni a kár be je len tés tar tal má nak
el len ôr zé sét.
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A biz to sí tó szol gál ta tá sá val kap cso la tos igényt a szer zô dô -
nek, il let ve a biz to sí tott nak kell kez de mé nyez nie. A kár igényt
– a biz to sí tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott kár be je len tô nyom -
tat vány ki töl té sé vel – min den eset ben írás ban is be kell nyúj -
ta ni a biz to sí tó nak. A kár be je len tés hez az Ál ta lá nos fel té te lek
11.24. pont já ban rész le te zett do ku men tu mo kat szük sé ges
csa tol ni, to váb bá a ki egé szí tô biz to sí tá sok és fe de ze tek Kü -
lö nös, illetve Kü lön fel té te lei to váb bi csa to lan dó ok ira to kat ír -
hat nak elô.

A tûz ese tet és rob ba nást a tûz ren dé sze ti ha tó ság nak, a lo -
pást, be tö rést, ron gá lást, rab lást, vandalizmust a rend ôr ség -
nek is je len te ni kell.

A kár fel mé ré sé ig, de ma xi mum annak be je len té sét követô
három napig, a ká ro so dott va gyon tárgy, il let ve kár hely szín
ál la po tán csak a kár eny hí tés hez szük sé ges mér ték ben le het
vál toz tat ni.

A kár té rí tés sza bá lyai

Fel me rült kár ként a ká ro sult va gyo ná ban be kö vet ke zett ér -
ték csök ke nést, az az azt az ér té ket té rí ti meg a biz to sí tó,
amely tôl a ká ro sult va la mely do log meg sem mi sü lé se, el pusz -
tu lá sa, el vesz té se, meg ron gá ló dá sa, ér ték csök ke né se, stb.
foly tán el esett, vagy egyéb ként ká ro so dott.

Kár be kö vet ke zé se kor a kár el há rí tás és kár eny hí tés kö ré be
esô in do kolt költ sé get a biz to sí tó – a biz to sí tá si összeg ke rete -
in be lül – ak kor is meg té rí ti, ha azok ered mény re nem ve zet tek.

A biz to sí tó a kár té rí tés össze gé bôl a ma rad vány ér té ket és a
más hon nan meg té rü lô kár ér té ket jo go sult le von ni.

A biz to sí tó kár té rí tését ki zá ró lag a min den kor ér vé nyes tör -
vé nyes bel föl di fi ze tô esz köz ben tel je sí ti.

A biz to sí tó szol gál ta tá sát a kár ren de zés le zá rá sá hoz szük -
sé ges összes ok irat be ér ke zé sét kö ve tô 15 na pon be lül tel-
jesíti.

A biz to sí tó szol gál ta tá sa tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét csak
olyan ok irat be mu ta tá sá tól te he ti füg gô vé, amely a biz to sí tá -
si ese mény be kö vet ke zé sé nek iga zo lá sá hoz, il let ve a tel je sí -
ten dô szol gál ta tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz szük sé -
ges. A biz to sí tá si szol gál ta tás tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét
a be je len tett biz to sí tá si ese mény te kin te té ben in dult sza bály -
sér té si el já rás jog erôs be fe je zé sé hez, illetve a bün te tô el já -
rás nak a bí ró ság jog erôs ügy dön tô ha tá ro za tá val vagy vég -
le ges sé vált nem ügy dön tô vég zé sé vel tör té nô be fe je zé sé -
hez, va la mint az ügyész ség nek vagy a nyo mo zó ha tó ság nak
a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés vagy köz ve tí tôi el já rás cél -
já ból tör té nô fel füg gesz tés rôl szó ló, il let ve to váb bi jog or vos -
lat tal nem tá mad ha tó el já rást meg szün te tô ha tá ro za ta meg -
ho za ta lá hoz a biz to sí tó nem köt he ti.

Kármentességi kedvezmény

A kár men tes sé gi ked vez mény két fé le – egymást ki zá ró –
mó don ve he tô igény be: vagy a szer zô dés meg kö té sé nek idô -
pont já ban elô re, vagy a tar tam so rán meg fi gyelt kár men tes
idô sza kok függ vé nyé ben az aláb bi sza bá lyok sze rint:

- A szer zô dés meg kö té sé nek idô pont já ban elô re ér vé nye sí -
tett kár men tes sé gi ked vez mény ese tén az igény be vett
ked vez mény mér té ke a tar tam so rán nem vál to zik. 

- Amennyi ben egy adott biz to sí tá si szer zô dés re a vo nat ko zó
meg fi gye lé si idô szak ban nem tör té nik kár ki fi ze tés, a biz to -
sí tó díj en ged ményt nyújt az aláb bi ak sze rint:

a) Egy kár men tes idô szak után 5% díj en ged mény.
b) Ket tô egymást kö ve tô kár men tes idô szak után 10% díj en -

ged mény.
c) Há rom, il let ve an nál több, egymást kö ve tô kár men tes idô -

szak után 15% díj en ged mény.

Az el sô biz to sí tá si idô szak hoz tar to zó meg fi gye lé si idô szak
hossza 270 nap a szer zô dés koc ká zat vi se lé sé nek kez de té tôl.
A to váb bi meg fi gye lé si idô sza kok hossza min dig meg fi gye lé si
idô szak tól meg fi gye lé si idô sza kig tar tó egy év (365/366 nap).

A ked vez ményt a biz to sí tó az adott kár men tes meg fi gye lé si
idô sza kot kö ve tô biz to sí tá si idô szak dí já ban ér vé nye sí ti.

Amennyi ben a meg fi gye lé si idô szak ban a szer zô dés re be je -
len tett kár ese mé nyek vo nat ko zá sá ban kár ki fi ze tés tör té nik,
a kár men tes sé gi ked vez mény az adott meg fi gye lé si idô sza -
kot kö ve tô biz to sí tá si év ben elv ész. Legközelebb egy olyan,
tel jes meg fi gye lé si idô szak el tel té vel in dul új ra, a leg ki sebb
mér té kû ked vez ménnyel, mely ben nem tör tént egyet len kár -
ese mény vo nat ko zá sá ban sem el sô kár ki fi ze tés.

Ér dek mú lás mi att tör té nô szer zô dés meg szû nés ese tén, a
már meg szer zett kár men tes sé gi ked vez ményt – a meg szû -
nést kö ve tô 365 na pon be lül – a szer zô dô és a biz to sí tott is
ér vé nye sít he ti, egy új koc ká zat vi se lé si cím re kö tött szer zô dés
szer zô dô je, vagy biz to sí tott ja ként az elôz mény szer zô dés re
tör té nô hi vat ko zás sal.

A már meg szer zett kár men tes sé gi ked vez ményt a szer zô dô
és a biz to sí tott is ér vé nye sít he ti, az adott szer zô dés meg szû -
né se nél kül is, egy új koc ká zat vi se lé si cím re kö tött szer zô dés
szer zô dô je, vagy biz to sí tott ja ként az elôz mény szer zô dés re
tör té nô hi vat ko zás sal.

Ügy fél ada tok to váb bít ha tó sá ga

A biz to sí tó a szer zô dés meg kö té sé vel, mó do sí tá sá val, ál lo -
mány ban tar tá sá val, a szer zô dés bôl szár ma zó kö ve te lés
meg íté lé sé vel kap cso la tos, biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada -
to kat az adat vé del mi sza bá lyok meg tar tá sá val a biz to sí tá si
te vé keny ség rôl szó ló 2014. évi LXXXVIII. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Bit.) ren del ke zé sei sze rint har ma dik sze mély ré szé re
át ad hat ja.

A szerzôdés megkötésével Ön fel men ti az or vo si ti tok tar tás
alól a biz to sí tot ta kat ke ze lô és vizs gá ló or vo so kat, egész -
ség ügyi in téz mé nye ket, a tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si
szer ve ket azon – a biz to sí tot tak egész sé gi ál la po tá val fenn -
ál ló és ko ráb bi be teg sé ge i vel, ba le se te i vel, eset le ges ha lá lá -
val össze füg gô – ada tok nak a biz to sí tó ré szé re tör té nô to -
váb bí tá sa te kin te té ben, ame lyek a biz to sí tó szá má ra a koc -
ká zat vagy a szol gál ta tás igény el bí rá lá sá hoz szük sé ge sek.

A Bit. 149. § (1) bekezdése alap ján a biz to sí tó (továbbiak-
ban: megkeresô biztosító) – a ve szély kö zös ség ér de ke i nek
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a meg óvá sa ér de ké ben – a jog sza bá lyok ban fog lalt vagy a
szer zô dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí té se so rán a
szol gál ta tá sok jog sza bá lyok nak és szer zô dés nek meg fe le lô
tel je sí té se, a biz to sí tá si szer zô dé sek kel kap cso la tos vissza -
élé sek meg aka dá lyo zá sa cél já ból meg ke re sés sel for dul hat
más biz to sí tó hoz (to váb bi ak ban: meg ke re sett biz to sí tó) az e
biz to sí tó ál tal – a Bit. 135. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint, a biz to sí tá si ter mék sa já tos sá ga i nak a fi gye -
lem be vé te lé vel – ke zelt és a Bit. 149. § (3)-(6) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ada tok vo nat ko zá sá ban.

A pót ló la gos be fi ze tés in téz mé nye

Az egye sü let alap sza bá lya ér tel mé ben pót ló la gos be fi ze tést
az igazgatótanács vagy az MNB, szolgáltatáscsökkentést az
egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, ab ban az eset -
ben, ha a tárgy évi szol gál ta tá sok és eset le ges vesz te sé gek
el len ér té ké re az egye sü let va gyo na, a biz to sí tá si dí jak, a biz -
to sí tás tech ni kai tar ta lé kok és a vi szont biz to sí tás együt te sen
nem nyúj ta ná nak ele gen dô fe de ze tet. A pót ló la gos be fi ze tés
mér té ke azon ban nem ha lad hat ja meg az egye sü le ti tag ál -
tal bár mi lyen jog cí men tel je sí tett éves be fi ze tés 100%-át.

Fi ze tô ké pes ség rôl és a pénz ügyi hely zet rôl szó ló
je len tés

A biz to sí tó a Bit. 108. §-a alap ján kö te les éven te je len tést
köz zé ten ni fi ze tô ké pes sé gé rôl és pénz ügyi hely ze té rôl. A biz -
to sí tó ezt a je len tést leg ké sôbb 14 hét tel a vál lal ko zás pénz -
ügyi évé nek vé ge után, hon lap ján (www.kobe.hu) te szi köz -
zé, mely nek a köz zé té te li nap tól szá mí tott öt évig el ér he tô nek
kell ma rad nia. A biz to sí tó a je len té se egy nyom ta tott pél dá -
nyát a ké rés tôl szá mí tott 20 mun ka na pon be lül el kül di mind -
azok nak, akik azt a köz zé té te li nap tól szá mí tott két éven be -
lül ké rik.

Pa na szok ke ze lé se

Je len biz to sí tá si szer zô dés kap csán eset le ge sen fel me rü lô
pa na szo kat a biz to sí tó személyes ügyfélszolgálati irodájá -
hoz le het be nyúj ta ni, szóban (személyesen, telefo non) vagy
írásban (sze mélyesen vagy más által át adott irat útján, pos -
tai úton, telefaxon, elektronikus le vél ben):

Cím: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.
Le ve le zé si cím: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Telefon: +36-1-433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

A biz to sí tá si szer zô dés, il let ve a tag sá gi jog vi szony lét re jöt -
té vel, ér vé nyes sé gé vel, jog ha tá sa i val és meg szû né sé vel, to -
váb bá a szer zô dés sze gés sel és an nak jog ha tá sa i val kap -
cso la tos eset le ges jog vi ták bí ró sá gi el já rá son kí vü li ren de zé -
sé re ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó írás ban pa naszt nyújt -
hat be a Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let hez.

Cím: 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
Le ve le zé si cím: H-1525 Bu da pest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-1-48-99-700
Telefax: +36-1-48-99-102

A Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let el já rá sa megin dí tá sá nak fel té -
te le, hogy a ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elô zô en a fo gyasz tói jog vi tá val érin tett sze -
mély nél vagy szer ve zet nél köz vet le nül meg kí sé rel te a vi tás
ügy ren de zé sét, vagy e szer ve zet nél ered mény te le nül mél -
tá nyos sá gi ké re lem mel élt.

A biz to sí tó fe lü gye le ti szer ve a Ma gyar Nem ze ti Bank (MNB).
A fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek meg sér té se ese tén az
MNB-hez le het for dul ni pa nasszal, rész le tes tá jé koz ta tást ol -
vas hat er rôl az MNB https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
ol da lán.

Cím: 1054 Bu da pest, Sza bad ság tér 8-9.
Le ve le zé si cím: H-1534 Bu da pest, BKKP, Pf. 777.
Köz pon ti te le fon: +36-1-489-9100
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu
Ügy fél szol gá lat cí me: 1013 Bp., Krisz ti na krt. 39.
Ügy fél szol gá lat te le fon szá ma: +36-40-203-776
Ügy fél szol gá lat e-mail cí me: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Tá jé koz tat juk, hogy a Ma gyar Nem ze ti Bank fo gyasz tó vé del -
mi el já rá sá nak kez de mé nye zé sé re irá nyu ló ké re lem be nyúj -
tá sa cél já ból rend sze re sí tett for ma nyom tat vány elekt ro ni ku -
san a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/pa na szom-van/
formanyomtatvanyok el ér he tô sé gen ér he tô el. 

A fen ti ek ben rész le te zett le he tô sé ge ken túl a fe lek bí ró ság -
hoz is for dul hat nak, illetve természetes személy fogyasztó-
nak nem minôsülô fél csak bírósághoz for dul hat.

A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelen biztosítási szerzôdésre, illetve az ez alapján létrejött biz -
tosítási jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.
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Aján lat:
A biz to sí tó ál tal rend sze re sí tett aján la ti la pon (nyom tat vá nyon)
vagy an nak elekt ro ni ku san ki töl tött, majd ki nyom ta tott meg fe le lô -
jén tett, a szer zô dô ál tal alá írt, teljeskörûen ki töl tött biz to sí tá si
aján lat. Aján lat nak mi nô sül to váb bá szó ban, te le fo non ke resz tül
a szer zô dô ál tal kö tött aján la ti nyi lat ko zat, me lyet a biz to sí tó ál tal
ki fe je zet ten er re a cél ra lét re ho zott és fenn tar tott olyan te le fon szá -
mon tett meg, mely nek er re a cél ra va ló fel hasz ná lá si le he tô sé -
gé rôl a biz to sí tó elô ze te sen és nyil vá nos tá jé koz ta tást tett köz zé.

Ak tív zá rá si pont:
Ak tív zá rá si pont nak szá mít az a záróelem, ame lyet köz vet le nül
vagy át té te le sen, de nyi tó-zá ró szer ke zet tel (kulccsal) le het moz -
gat ni.

Alap biz to sí tott:
Az a ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó vagy vál lal ko zás, aki az
alapvagyon biztosításban (kárbiztosítás) biz to sí tott épü let, illet ve
in gó sá gok tu laj do no sa, tulajdonostársa vagy ha szon él ve zô je és
aki a je len szer zô dés ben biz to sí tott koc ká zat vi se lé si cím re ál lan -
dó la kos ként be je len tett sze mély és az épü let biz to sí tás, il let ve –
amennyi ben a szer zô dés épü let va gyon cso por tot nem tar tal maz
– az in gó ság biz to sí tás biz to sí tott ja is egy ben.

Alul biz to sí tás:
Je len biz to sí tásban az „új ér té ken” biz to sí tott va gyon tár gyak
szem pont já ból ér tel mez he tô fo ga lom. Alul biz to sí tás ak kor kö vet -
ke zik be, ha a kár ese mény idô pont já ban a biztosított vagyon -
tárgy/vagyoncsoport va lós új ér téke ma ga sabb, mint a vo nat ko -
zó vagyoncsoport aktuális biz to sí tá si összege. Ilyen eset ben a
biz to sí tó a kárt a biz to sí tá si összeg és a kár idô pon ti tény le ges új
ér ték ará nyá ban té rí ti meg (pro-rata szol gál ta tás). A biz to sí tó az
alulbiztosított ságot va gyon cso por ton ként vizs gál ja.

Állapotmegôrzési kö te le zett ség:
Biz to sí tá si ese mény be kö vet kez te után a biz to sí tott va gyon tárgy
ál la po tán a biz to sí tott a szer zô dés ben meg ál la pí tott ha tár idôn
be lül csak annyi ban vál toz tat hat, amennyi ben az a kár eny hí tés -
hez szük sé ges. Nem áll be a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé -
ge, ha a meg en ge dett nél na gyobb mér té kû vál toz ta tás kö vet -
kez té ben a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek el bí rá lá sa
szem pont já ból lé nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet len né vál tak.

Ba le set (személybiztosítási fogalom):
Je len biz to sí tás szem pont já ból ba le set nek mi nô sül az em beri
szer ve ze tet ért olyan egy sze ri kül sô ha tás, amely a sé rült ká ro -
sult aka ra tá tól füg get le nül, hir te len fellépô külsô behatás, amely -
nek következtében biztosított egészségkárosodást szen ved, vagy
elhalálozik.

Be sur ra nás, trük kös lo pás:
Je len biz to sí tás szem pont já ból be sur ra nás nak, trük kös lo pás nak
mi nô sül, ha az el kö ve tô jo go su lat la nul jut be a biz to sí tott épü let -
be/épít mény be és on nan – a je len sza bály zat sze rint – ház tar tá -
si in gó ság nak mi nô sü lô va gyon tár gyat jog ta lanul tu laj do nít el.

Bevésôzár:
Az aj tó lap ba be süllyesz tett zár szer ke zet (az aj tó me cha ni kai el -
len ál ló-ké pes sé gét szá mot te vô en csök ken ti).

Bit.:
A biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Bit.).

Biz ton sá gi fe lü gye le ti rend szer:
A fe lü gye le ti és riasztásfogadó rend sze rek gyûj tik, fel dol goz zák,
ki jel zik, nap lóz zák és ar chi vál ják a vé dett ob jek tu mok ban te le pí -
tett he lyi elekt ro ni kai jel zô rend sze rek ál tal ki adott ri asz tá si, üzem -
vi te li és ál la pot in for má ci ó kat (a to váb bi ak ban biz ton sá gi in for -
má ci ó kat).

Biz ton sá gi fe lü gye le ti rend sze rek faj tái le het nek:
a) Riasztásfogadó rend sze rek, ame lyek fe la da ta a fe lü gye leti és

riasztásfogadó köz pont tól nagy tá vol ság ra ta lál ha tó ob jek tu -
mok vé del mét biz to sí tó he lyi elekt ro ni kai jel zô rend sze rek köz -
pon to sí tott fe lü gye le te.

b) Fe lü gye le ti rend sze rek, ame lyek fe la da ta egy adott ob jek tum
vé del mét biz to sí tó kü lön fé le jel zô rend sze rek egy sé ges fe lü -
gye le te.

A biz ton sá gi fe lü gye le ti rend sze rek ele mei:
a) Ri asz tás át vi te li rend szer, amely biz to sít ja az in for má ció áram -

lást a fe lü gye le ti és riasztásfogadó köz pont és a fel ügyelt
elekt ro ni kai jel zô rend sze rek kö zött.

b) Fe lü gye le ti és riasztásfogadó köz pont, amely irá nyít ja az
egész fe lü gye le ti rend szer mû kö dé sét, fo gad ja, fel dol goz za,
nap lóz za a be ér ke zô biz ton sá gi in for má ci ó kat és to váb bít ja a
meg je le ní tô egy ség fe lé.

c) Meg je le ní tô egy ség, amely biz to sít ja a fe lü gye le ti és ri asz tás -
fogadó rend szer ke ze lô fe lü le tét, le he tô vé té ve a disz pé cse rek
ré szé re az egy sze rû hasz ná la tot.

Biz ton sá gi zár:
Biz ton sá gi zár szer ke zet nek mi nô sül a leg alább 3000 db va ri á ci -
ós le he tô sé get meg ha la dó,
• leg alább 5 csa pos hengerzárbetétes zár szer ke zet,
• leg alább 6 ro to ros mágneszárbetétes zár szer ke zet,
• két tol lú kul csos zár,
• szám- vagy be tû jel kom bi ná ci ó jú zár,
• MABISz ál tal vagy egye di leg mi nô sí tett la mel lás zár.

Biztosításközvetítôi tevékenység:
A biz to sí tá si szer zô dés lét re ho zá sá ra irá nyu ló üz let sze rû te vé -
keny ség, amely ki ter jed a biz to sí tá si szer zô dé sek meg kö té sé -
nek elô se gí té sé re, biz to sí tá si ter mé kek is mer te té sé re, aján lá sá -
ra, az ez zel kap cso la tos fel vi lá go sí tás ra, a biz to sí tá si szer zô dé -
sek meg kö té sé re, a biz to sí tá si szer zô dé sek ér té ke sí té sé nek
szer ve zé sé re, to váb bá a biz to sí tá si szer zô dé sek le bo nyo lí tá sá -
ban és tel je sí té sé ben va ló köz re mû kö dés re.
Biz to sí tás köz ve tí tôi te vé keny sé get füg gô biz to sí tás köz ve tí tô és
füg get len biz to sí tás köz ve tí tô vé gez het.

A füg gô biz to sí tás köz ve tí tô: az a biz to sí tás köz ve tí tô, aki biz to sí -
tó val fenn ál ló jog vi szony alap ján
a) egy biz to sí tó biz to sí tá si ter mé ke it vagy több biz to sí tó egymás-

sal nem ver sen gô biz to sí tá si ter mé ke it köz ve tí ti; 
b) a biz to sí tás köz ve tí tôi te vé keny sé get – akár több biz to sí tó egy -

mással ver sen gô biz to sí tá si ter mé ke it – a fô te vé keny sé gé hez
kap cso ló dó ter mék re vagy szol gál ta tás ra vo nat ko zó an, azt ki -
egé szí tô te vé keny ség ként vég zi, ha a biz to sí tó tól az ügy fél -
nek já ró össze get nem vesz át [az a)-b) pont a to váb bi ak ban
együtt: ügy nök];

c) egyi de jû leg több biz to sí tó egymással ver sen gô biz to sí tá si ter -
mé ke it köz ve tí ti (a to váb bi ak ban: töb bes ügy nök).

A füg get len biz to sí tás köz ve tí tô: az ügy fél meg bí zá sá ból el já ró
biz to sí tás köz ve tí tô.

Fogalmak
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Biz to sí tá si koc ká zat je len tôs nö ve ke dé se:
Je len szer zô dés alap ján a biz to sí tá si koc ká zat je len tôs nö ve ke -
dé sé nek mi nô sül, ha a biz to sí tó a tu do má sá ra ju tott lé nye ges
kö rül mény alap ján el uta sí ta ná a szer zô dés meg kö té sét, ki zá rást
al kal maz na, díj sza bá sa sze rint ma ga sabb díj el le né ben vál lal ná
a koc ká za tot, vagy a biz to sí tás ra fel adott koc ká za tot egyál ta lán
nem vál lal ná.

Biztosított:
Jelen biztosításban az alapbiztosított és a további biztosítottak
együtt, biztosítottként kerülnek hivatkozásra.

Blokk zár:
Az elekt ro ni kai jel zô rend szer be kap csolt és tel jes nyu gal mi ál la -
po tát el len ôr zô elekt ro-me cha ni kus zár szer ke zet, mely éle sí tés -
kor a zár ha tó ság le til tá sá val jel zi a rend el le nes ál la po tot.

Cse lek vô kép te len kis ko rú:
Cse lek vô kép te len az a kis ko rú, aki a ti zen ne gye dik élet évét nem
töl töt te be.

Do lo gi kár:
Je len szer zô dés alap ján do lo gi kár nak mi nô sül, ha va la mi lyen
biztosított vagyontárgy meg sem mi sül, meg sé rül vagy hasz nál -
ha tat lan ná vá lik.

Elekt ro ni kai jel zô rend szer:
Az elekt ro ni kai jel zô rend szer elekt ro ni kus esz kö zök kel ér zé ke li
és ér té ke li a fel ügyelt vé del mi rend szer ál la po tát, ki jel zi an nak
vál to zá sa it. Elektronikai jelzôrendszer feladata:
a) fe lü let vé de lem;
b) tér vé de lem;
c) tárgy vé de lem;
d) sze mély vé de lem;
e) riasztásjelzés.

Elekt ro ni kus adat:
Je len sza bály zat szem pont já ból elekt ro ni kus adat nak mi nô sül
va la mennyi olyan, gép pel ol vas ha tó, kom mu ni ká ci ó ra, ér tel me -
zés re és fel dol go zás ra al kal mas sá tett adat és/vagy in for má ció,
amely elekt ro ni kus és elekt ro me cha ni kus adat ke ze lés re, vagy
esz kö zök, be ren de zé sek elekt ro ni kus ve zér lé sé re al kal mas (pl.
adat bá zis, prog ram, szoft ver, kó dolt uta sí tás stb.).

Elekt ro ni kus aján lat:
A biz to sí tó, vagy az ál ta la biz to sí tás köz ve tí te tés sel meg bí zott biz -
to sí tás köz ve tí tô, il let ve a biz to sí tó hoz zá já ru lá sá val al kusz ál tal
az Internet köz cé lú há ló za tán mû köd te tett por tá lon a je len biz to -
sí tás fel té te le i nek el fo ga dá sá ra uta lás sal fel vett aján lat, amennyi -
ben az elekt ro ni kus aján lat té tel so rán az adott üz le ti al kal ma zás
le he tô sé get kí nál a biz to sí tá si szer zô dés tel je sí té sé nek meg kez -
dé sé hez és eh hez a szer zô dô kü lön és ki fe je zet ten hoz zá já rul.

El ta ka rí tá si költ sé gek:
A kár hely szín ta ka rí tá sá nak, meg tisz tí tá sá nak, a tör me lé kek és
a fel nem hasz nál ha tó ma rad vá nyok legközelebbi meg fe le lô és
en ge dé lye zett le ra kó hely re tör té nô szál lí tá sá nak a biz to sí tot tat
ter he lô, biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel köz vet le nül
össze füg gô költ sé ge.

Ér ték tá ro ló:
Olyan MABISz által ajánlott, zár ha tó tárolóeszköz, amely:
• szimp la, vagy dup la acél le mez fa lú, a két fal kö zött táv tar tók kal

vagy spe ci á lis töl tet tel;
• fal vas tag sá ga mi ni mum 2 mm;
• kul csa a zár nyi tott ál la po tá ban nem ve he tô ki a zár ból;
• épü let szer ke ze ti tar tó ele mek hez rög zí tett,

- a 300 kg-nál kisebb tömegû értéktároló, min. 5000 N

- az 1000 kg-nál kisebb tömegû 10000 N
fe szí tô erô nek el len ál ló mó don (amely be az ér ték tá ro ló sú lya is
be le ér ten dô) vagy fal ba, il let ve pa do zat ba be to noz va mi nôsí té -
si tanúsítványnak, vagy a gyártó elôírásainak meg fe lelô módon
be épí tett; vagy

• összetömege meghaladja az 1000 kg-ot.

Fog lal koz ta tó:
Je len biz to sí tás szem pont já ból fog lal koz ta tó az a ter mé sze tes
sze mély, aki ház tar tá si al kal ma zott mun kál ta tó ja, il let ve meg bí -
zó ja, meg ren de lô je.

Fo gyasz tó:
A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi. V. tör vény (a to váb -
bi akban: Ptk.) 8:1. § 3. pontja sze rin ti fo ga lom: a szak má ja, önál -
ló fog lal ko zá sa vagy üz le ti te vé keny sé ge kö rén kí vül el já ró ter -
mé sze tes sze mély.

Je len sza bály zat alap ján nem mi nô sül fo gyasz tó nak a nem ter -
mé sze tes sze mély, jo gi sze mély vagy egyéb vál lal ko zás to váb bá
az a ter mé sze tes sze mély, aki szak mai, üz le ti te vé keny sé gén,
fog lal ko zá sán be lül esô cél ból jár el: egyé ni vál lal ko zó, vagy va -
la mely jo gi sze mély ve ze tô be osz tá sú tiszt ség vi se lô je vagy a
biz to sí tott va gyon tárgy ke ze lé sé re jo go sí tott tag ja, mun ka vál la -
ló ja vagy meg bí zott ja.

Fú rás el le ni vé de lem:
Fú rás el len vé dett az a zár szer ke zet, zár ci lin der, ame lyet a be -
épí tett vagy utó lag fel sze relt vé del mi ele mek mi att nem le het
meg fúr ni, il let ve a zár szer ke zet meg fúr va sem lesz nyit ha tó.

Ház tar tá si al kal ma zott:
Az a ház tar tá si mun kát vég zô ter mé sze tes sze mély, aki ezt a te -
vé keny sé gét nem egyé ni vál lal ko zó ként vagy tár sas vál lal ko zó -
ként vég zi.

Ház tar tá si mun ka:
A 2010. évi XC. tör vény sze rin ti fo ga lom; a ki zá ró lag a ter mé sze -
tes sze mély és ház tar tá sá ban ve le együtt élô sze mé lyek, to váb -
bá kö ze li hoz zá tar to zói min den na pi éle té hez szük sé ges fel té te -
lek biz to sí tá sát szol gá ló, kö vet ke zô te vé keny sé gek: la kás ta ka -
rí tá sa, fô zés, mo sás, va sa lás, gyer me kek felü gye le te, há zi ta ní -
tá sa, ott ho ni gon do zás és ápo lás, ház ve ze tés, kert gon do zás.

Hely re ál lí tá si költ ség (rész kár ral kap cso la tos fo ga lom):
A hely re ál lí tá si költ ség nem ha lad hat ja meg a kár idô pon ti új ér ték
és a nem ká ro so dott ré szek ér té ké nek kü lönb sé gét. A nem ká ro -
so dott ré szek ér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor a biz to sí tó fi gye lem be
ve szi ezen ré szek fel hasz nál ha tó sá gát a hely re ál lí tás so rán.

Hoz zá tar to zó:
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja szerinti fogalom: a kö -
ze li hoz zá tar to zó, az élet társ, az egyeneságbeli ro kon há zas tár -
sa, a há zas társ egyeneságbeli ro ko na és test vé re, és a test vér
há zas tár sa.

Hul lám tér:
A folyók, vízfolyások partvonala és az elsô rendû árvízvédelmi
mûnek minôsített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület.

Ki eme lés el le ni vé de lem:
Az aj tó ra ere de ti leg vagy utó lag fel sze relt olyan mû sza ki meg ol -
dás, amely kül sô ol da li tá ma dás ese tén meg aka dá lyoz za a zárt
aj tó nak a zsa nér ról va ló le eme lé sét.

Kis ko rú:
Kis ko rú az, aki a ti zen nyol ca dik élet évét nem töl töt te be. A kis -
ko rú a há zas ság kö tés sel nagy ko rú vá vá lik. Ha a há zas sá got a
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bí ró ság a cse lek vô ké pes ség hi á nya vagy a kis ko rú ság mi att
szük sé ges gyám ha tó sá gi en ge dély hi á nya mi att ér vény te len nek
nyil vá nít ja, a há zas ság kö tés sel szer zett nagy ko rú ság meg szû -
nik. A há zas ság kö tés sel meg szer zett nagy ko rú sá got a há zas ság
meg szû né se nem érin ti.

Kor lá to zot tan cse lek vô ké pes kis ko rú:
Kor lá to zot tan cse lek vô ké pes az a kis ko rú, aki a ti zen ne gye dik
élet évét be töl töt te és nem cse lek vô kép te len.

Kö ze li hoz zá tar to zó:
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti fogalom: a há -
zas társ, az egyeneságbeli ro kon, az örök be fo ga dott, a mos to ha-
és a ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó-, a mos to ha- és a ne ve -
lô szü lô és a test vér.

Köz vet len/kö vet kez mé nyi kár:
Je len biz to sí tás szem pont já ból köz vet len kár nak mi nô sül a fel té -
te lek ben fog lalt va la mely biz to sí tá si ese mény ál tal a biz to sí tott
va gyon tár gyak ban köz vet le nül (di rekt mó don) oko zott kár. Az
olyan kár, amely nek köz vet len oka nem biz to sí tá si ese mény, ha -
nem ma ga a köz vet le nül oko zott kár, kö vet kez mé nyi kár nak mi -
nô sül.

KSH:
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (1024 Budapest, Ke le ti Ká roly u.
5–7.)

Le- és vissza sze re lé si költ sé gek:
Le- és vissza sze re lé si költ ség az az el ke rül he tet len költ ség,
amely va la mely biz to sí tá si ese ményt kö ve tô en az ál tal vá lik szük -
sé ges sé, hogy a sé rült vagy sér tet le nül ma radt biz to sí tott mû -
sza ki be ren de zé se ket le- és új ra vissza kell sze rel ni vagy egyéb
mó don moz gat ni szük sé ges azo kat.

Le zárt he lyi ség:
Az a he lyi ség, amely a szer zô dé si fel té te lek „Füg ge lé kek” fe je ze -
té ben rész le te zett va gyon vé del mi elô írá sok ban meg ha tá ro zott
va la mely be tö rés vé del mi szint nek meg fe le lô vé dett ség gel ren -
del ke zik és a kár idô pont já ban a he lyi ség zár szer ke ze tei is le zárt
ál la pot ban vol tak, il let ve a he lyi ség azon nyí lás zá rói, ame lyek -
nek az al só éle az alat ta lé vô já ró szint tôl mér ve 3 mé ter nél ala -
cso nyab ban van zár va ta lál ha tók. Je len fo ga lom szem pont já ból
he lyi ség nek mi nô sül az épü let vagy mel lék épü let min den ol dal -
ról szi lárd anya gú épü let szer ke ze tek kel kö rül ha tá rolt, önál ló lég -
te rû, meg ha tá ro zott ren del te té sû ré sze.

Lé gi jár mû:
Az 1995. évi XCVII. tör vény 71. § 5. pontja sze rin ti fo ga lom: bár -
mely szer ke zet, amely nek lég kör ben ma ra dá sa a le ve gô vel va ló
olyan köl csön ha tás ból ered, amely más, mint a föld fel szín re ha -
tó lég erôk ha tá sa.

Ma gán em be ri mi nô ség:
A biz to sí tott fog lal ko zá sán, hi va tá sán, po li ti kai te vé keny sé gén
vagy üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny sé gén kí vü li élet vi szo nyok -
ban te kin tett mi nô sé ge.

Nem men tett ár te rü let:
Az ár te rü let azon ré sze, ame lyet a víz ügyi ha tó ság an nak mi nô -
sít.

Nyílt ár tér:
Ár víz vé del mi mû vek kel nem vé dett ár tér.

Pa pír ala pú, nyom ta tott aján lat:
A biz to sí tó ál tal rend sze re sí tett, központilag elô re le gyár tott, pa -
pír ala pú, töl tô tol lal ki töl tött for ma nyom tat vány (blan ket ta), vagy

az ez zel meg egye zô formátumú és adat tar tal mú, elekt ro ni ku san
ki töl tött, majd lokálisan ki nyom ta tott, a szer zô dô, vagy meg bí -
zott ja, il let ve a köz ve tí tô ál tal is kü lön-külön alá írt nyom tat vány.

Passzív zá rá si pont:
Ide tar toz nak mind azok a zá rást biz to sí tó ele mek, ame lyek nem
kulccsal hoz ha tók mû kö dés be. A for gó pán tok és a passzív zá ró -
tüskék (a ki- és be fe szí tést gát lók) össze sen egy passzív zá rá si
pont nak te kin ten dôk.

Ptk.:
A Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. tör vény (a to váb -
biakban: Ptk.).

Rab lás:
Rab lás nak mi nô sül, ha a tet tes jog ta lan el tu laj do ní tás cél já ból a
biz to sí tott va gyon tár gyat úgy szer zi meg, hogy va la mely, a biz -
to sí tás ban ne ve sí tett sze mély el len erô sza kot, il let ve az élet
vagy a tes ti ép ség el le ni köz vet len fe nye ge tést al kal maz, vagy ôt
ön tu dat lan vagy vé de ke zés re kép te len ál la pot ba he lye zi. Rab lás
az is, ha a tet ten ért tol vaj a do log meg tar tá sa vé gett erô sza kot,
il let ve az élet vagy a tes ti ép ség el le ni köz vet len fe nye ge tést al -
kal maz.

Re te sze lé si mély ség:
A zár nyelv nek a fo ga dó elem be (vasalatba) va ló hasz nos be nyú -
lá sa.

Re tesz hú zás el le ni vé de lem:
Ki zá ró lag két szár nyú aj tók kal kap cso la to san ér tel mez he tô fo ga -
lom. A két szár nyú aj tók rög zí tett szár nyai ak kor mi nô sül nek re -
tesz hú zás el len vé dett nek, ha a szárny re te szei (csú szó-, át haj -
tó-, vagy el for dí tós rig li) el len áll nak a kí vül rôl tör tént fe szí tést kö -
ve tô el moz dí tás nak. (Ilyen pl. a fa csa var egy fu ra ton ke resz tül a
re te szen át, vagy akár egy be lül rôl be szo rí tott és le csa va ro zott
ék al kal ma zá sa a nem nyí ló szárny alá stb.)

Sé re lem díj:
A Ptk. 2:52. § (1)-(3) bekezdései sze rin ti fo ga lom: Akit sze mé lyi -
sé gi jo gá ban megsértenek, sé re lem dí jat kö ve tel het az ôt ért nem
va gyo ni sé re le mért. A sé re lem díj fi ze té sé re kö te le zés fel té te le ire
– kü lö nö sen a sé re lem díj ra kö te les sze mély meg ha tá ro zá sá ra
és a ki men tés mód já ra – a kár té rí té si fe le lôs ség sza bá lya it kell
al kal maz ni, az zal, hogy a sé re lem díj ra va ló jo go sult ság hoz a
jog sér tés té nyén kí vül to váb bi hát rány be következtének bi zo nyí -
tá sa nem szük sé ges. A sé re lem díj mér té két a bí ró ság az eset
kö rül mé nye i re – kü lö nö sen a jog sér tés sú lyá ra, is mét lô dô jel le -
gé re, a fel ró ha tó ság mér té ké re, a jog sér tés nek a sér tett re és
kör nye ze té re gya ko rolt ha tá sá ra – te kin tet tel, egy összeg ben
ha tá roz za meg.

So ro zat kár:
Je len biz to sí tás szem pont já ból so ro zat kár nak mi nô sül nek az
ugyan azon kár oko zói ma ga tar tás ból és ok ból ere dô, de el térô
idô pon tok ban be kö vet ke zô ká rok, me lyek kö zött jo gi, gaz da sá gi,
vagy mû sza ki vo nat ko zá sok ban ok-oko za ti össze füg gés áll fenn.

Sze mé lyes adat:
Az érin tet tel kap cso lat ba hoz ha tó adat – kü lö nö sen az érin tett
ne ve, azo no sí tó je le, va la mint egy vagy több fi zi kai, fi zio ló gi ai,
men tá lis, gaz da sá gi, kul tu rá lis vagy szo ci á lis azo nos sá gá ra jel -
lem zô is me ret –, va la mint az adat ból le von ha tó, az érin tett re vo -
nat ko zó kö vet kez te tés.

Sze mé lyi sé rü lé ses kár:
Je len szer zô dés alap ján sze mély sé rü lé ses kár nak mi nô sül, ha a
biztosított ter mé sze tes sze mély meg hal, balesetet vagy egész -
ség ká ro so dást szen ved.
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Sze mé lyi sé gi jog:
Ter mé sze tes sze mély jo ga ah hoz, hogy tör vény és má sok jo ga -
i nak kor lá tai kö zött sze mé lyi sé gét sza ba don ér vé nye sít hes se, il -
let ve hogy ab ban ôt sen ki ne gá tol ja. Az em be ri mél tó sá got és
az ab ból fa ka dó sze mé lyi sé gi jo go kat min den ki kö te les tisz te let -
ben tar ta ni.

Tel je sí té si se géd:
Je len biz to sí tás szem pont já ból tel je sí té si se géd a biz to sí tott, al -
vál lal ko zó ja vagy meg bí zott ja ál tal vál lal ko zá si vagy meg bí zá si
jog vi szony alap ján a szol gál ta tás tel je sí té se ér de ké ben igény be
vett jog alany.

Természeti katasztrófa:
Jelen biztosítás kiegészítô fedezetei vonatkozásában termé szeti
katasztrófának minôsül az árvíz, a földrengés és a föld csu szam -
lás.

To váb bi biz to sí tott:
Az in gó ság-, a fe le lôs ség-, a ba le set-, to váb bá a ki egé szí tô biz -
to sí tá sok és fe de ze tek vo nat ko zá sá ban biztosítottnak minôsül
ma ga az alapbiztosított, valamint az alapbiztosított azon közeli
hozzátartozója és hozzátartozója (Ptk. 8:1. § [1] bekezdés 1. és
2. pontja), aki a biztosítási esemény bekö vet ke zésének idôpon-
tjában a jelen szerzôdésben biztosított koc kázatviselési címre
állandó lakosként bejelentett és ott állandó jelleggel életvitelsze -
rûen élô személy.

Túl biz to sí tás:
Amennyi ben az alapvagyon biztosítás kárbiztosítási részé ben a
kár ese mény idô pont já ban a va ló sá gos új ér ték ala cso nyabb,
mint a biz to sí tá si összeg, túl biz to sí tás ala kul ki. A túl biz to sí tás
té nyé nek meg ál la pí tá sa kor a biz to sí tó a túl biz to sí tás mi att meg -
fi ze tett több let dí jat vissza utal ja a szer zô dô nek.

Tûz- és elemi károk:
Jelen biztosítás kiegészítô fedezeteinek vonatkozásában tûz- és
elemi kárnak minôsül a tûz, a robbanás, a villámcsa pás és a vil-
lámcsapás másodlagos hatása, a vihar, a felhô szakadás, a jég -
verés, valamint a hónyomás.

Tûz ve szé lyes sé gi osz tály:
Ve szé lyes sé gi öve ze tek, he lyi sé gek, he lyi ség cso por tok (tûz sza -
ka szok), épü le tek, mû tár gyak, lé te sít mé nyek be so ro lá sá ra meg -
ha tá ro zott ka te gó ria a bennük foly ta tott te vé keny ség so rán elô -
ál lí tott, fel dol go zott, hasz nált vagy tá rolt anya gok jel lem zôi, va la -
mint az al kal ma zott tech no ló gi ai fo lya mat tûz ve szé lyes sé ge,
egyes ese tek ben – (la kó- és kö zös sé gi épü le tek) – a ren del te tés
alap ján.

A ha zai sza bá lyo zás 5 tûz ve szé lyes sé gi osz tályt kü lön böz tet
meg:
„A” – „Fo ko zot tan tûz- és rob ba nás ve szé lyes”
„B” – „Tûz- és rob ba nás ve szé lyes”
„C” – „Tûz ve szé lyes”
„D” – „Mér sé kel ten tûz ve szé lyes”
„E” – „Nem tûz ve szé lyes”

Új ér ték:
A va gyon tárgy új ál la pot ban tör té nô be szer zé sé nek költ sé ge, be -
le ért ve a fu var (ki vé ve lé gi fu var), a vám és sze re lés költ sé ge it.
A be szer zé si költ sé gek bôl en ged mé nyek (pl. mennyi sé gi en ged -

mény, ak ció ár) nem von ha tók le. Amennyi ben a biz to sí tott ÁFA
vissza igény lés re jo go sult, az új ér ték nem tar tal maz za a be szer -
zé si, te le pí té si stb. költ sé gek ÁFA-ját.

Ügy fél:
Je len szer zô dés alap ján ügy fél nek mi nô sül a szer zô dô, biz to sí -
tott, a ked vez mé nye zett, az en ged mé nyes, a ká ro sult, to váb bá a
biz to sí tó szol gál ta tá sá ra jo go sult más sze mély. Ügy fél nek mi nô -
sül to váb bá az a sze mély is, aki a biz to sí tá si szer zô dés meg kö -
té sé re aján la tot tesz.

Van da liz mus:
Je len sza bály zat szem pont já ból van da liz mus nak mi nô sül szer -
zô dé sen kí vü li har ma dik sze mély nek a biz to sí tott va gyon tárgy
meg ron gá lá sá ra, meg sem mi sí té sé re irá nyu ló, szán dé kos cse le -
ke de te.

Vállalkozás:
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti fogalom: a szak má -
ja, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében el járó
személy.

Vá ra ko zá si idô:
Az a szer zô dés ben meg ha tá ro zott idô tar tam, amely nek el tel tét
kö ve tô en a biz to sí tó vál lal ja a biz to sí tá si ese mény koc ká za tát. A
vá ra ko zá si idô el sô nap ja a koc ká zat vi se lé si kez det nap ja, il let ve
szer zô dés mó do sí tás ese tén a mó do sí tást kö ve tô nap, amennyi -
ben a vo nat ko zó kü lön dí jat meg fi zet ték.

Vé del mi kör:
Az elekt ro ni kai jel zô köz pont egyes csa tor ná i hoz tar to zó ér zé ke -
lôk összes sé ge.

Vé del mi zó na:
Rend sze rint több vé del mi kör ál tal al ko tott al rend szer, mely fel -
hasz ná lói szem pont ból egy egy sé get al kot, így önál ló ke ze lést
tesz le he tô vé.

Vé tô kép te len:
Vé tô kép te len, aki nek be lá tá si ké pes sé ge oly mér ték ben kor lá to -
zott, hogy a kár oko zás sal kap cso la tos ma ga tar tá sa kö vet kez -
mé nye it nem ké pes fel mér ni, nem fe lel az ál ta la oko zott ká rért.

Vil lám csa pás:
Elekt ro mos töl tés ki egyen lí tô dés, il let ve nagy fe szült sé gû vil la mos
ki sü lés a lég kör és a föld vagy föl di tárgy kö zött.

Ví zi jár mû:
Je len biz to sí tás szem pont já ból ví zi jár mû nek mi nô sül a 20 m-nél
rö vi debb ha jó test tel ren del ke zô kis ha jó, to váb bá az olyan mo tor -
csó nak (gé pi be ren de zés sel haj tott – ha jó nak, komp nak, ví zi
sport esz köz nek nem mi nô sü lô – ví zi jár mû) amely nek test hossza
nem ha lad ja meg a 6,2 mé tert, il le tô leg a mo tor tel je sít mé nye a 4
kW-ot nem éri el.

Zá rás mély ség:
Tel jes zá rás ese tén a zár nyelv nek a zár le mez be ha to ló hossza.

Zá rás pon tos ság:
zárt ál la pot ban az aj tó lap ja és az aj tó ke ret ol da lai kö zött mm-
ben mért tá vol ság.
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A Kö BE OTT HON BIZ TO SÍ TÁS egy iga zán kor sze rû, csa lád ba rát ház tar tás-biz -

to sí tás, va ló di se gít ség a baj ban.

Az egy re szél sô sé ge seb bé vá ló ha zai idô já rás okoz ta ele mi ká rok mel lett, a mind

gya ko ribb ter mé sze ti ka taszt ró fák ma már nél kü löz he tet len né te szik ér té ke ink,

va gyon tár gya ink biz to sí tá sát. Az ilyen tí pu sú, je len tôs anya gi vesz te sé get is

ered mé nye zô kár oko zá sok ra tör té nô fel ké szü lés meg fe le lô biz to sí tás nél kül szin -

te el kép zel he tet len, hi szen ezek a koc ká za tok a ha gyo má nyos kár meg elô zé si,

kár eny hí té si esz kö zök kel már nem ke zel he tôk ha té ko nyan.

Egy mo dern biz to sí tás azon ban nem csu pán a rit kán be kö vet ke zô ese mé nyekre

nyújt meg fe le lô vé del met, hasz nos sá gát a hét köz na pok so rán is meg ta pasz tal -

hat juk, pl. egy la kás tûz, egy be tö rés, egy csô tö rés vagy akár egy üveg tö rés kap -

csán. Mos tan tól a ren del te tésüknél fogva kültéren hasz nált és sza bad ban tá -

rolt in gó sá ga ink, de még a ker tünk nö vé nyei is biz ton ság ban van nak. Ak kor

sem kell ag gód nunk, ha el ve szít jük sze mé lyes ok má nya in kat, bankkártyánkat

vagy ép pen la kás kul csun kat, mert a biz to sí tás ezek re a veszélynemekre is ki ter -

jed. A köz üze mi szol gál ta tá sok ki ma ra dá sa ese tén szin tén kár pót lás jár.

A tu laj don és va gyon biz ton sá ga mel lett azon ban a sze mé lyek és a csa lád biz -

ton sá ga is ki emelt he lyet kap. Ba le set biz to sí tás vá lasz tá sa ese tén a biz to sí tott

épü let, la kás va la mennyi – oda ál lan dó la kos ként be je len tett – la kó ja, élet ko ri

kor lá to zás nél kül, au to ma ti ku san biz to sí tot tá vá lik. Csont tö rés, égé si sé rü lés,

bár mi lyen tí pu sú mû tét, sôt még ku tya ha ra pás ese tén is fi zet a biz to sí tás. Mind -

eze ken túl, szá mos, ki fe je zet ten a gyer me kek kel kap cso la tos leg gya ko ribb ve -

szély kö rül mény is biz to sít ha tó.

A rend kí vül szé les fe le lôs ség biz to sí tá si fe de ze ti kör va ló ban egye dül álló an so kat

nyújt, gya kor la ti lag va la mennyi azo no sít ha tó kár oko zói mi nô ség re ala po zott

kár té rí té si, il let ve a vo nat ko zó sé re lem díj irán ti kö ve te lé sek re is szol gál tat.

A biz to sí tás moduláris fel épí tés nek kö szön he tô en az or szág bár me lyik pont ján,

szin te bár mi lyen va gyo ni hely zet ben, bár mi lyen élet kö rül mé nyek ese tén sze -

mély re, csa lád ra vagy akár az adott in gat lan ra szab ha tó a biz to sí tá si vé de lem.

A szer zô dés a tar tam so rán sza ba don mó do sít ha tó, hi tel- és zá log ügy le tek kap -

csán pe dig fe de ze ti biz to sí tás ként ki vá ló meg ol dást je lent.

Vá lasszon min ket, elé ge dett lesz.

Preambulum
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A Kö BE OTT HON BIz TO Sí TÁS épü let re és/vagy in gó ság ra
vo nat ko zó alap biz to sí tá sa, va la mint az ah hoz kap csol ha tó ki -
egé szí tô általános fe le lôs ség biz to sí tás, kisvál lal ko zói va gyon-
és ba le set biz to sí tás, valamint a kiegészítô fedezeteket is tartal -
mazó szerzôdés jelen ál ta lá nos fel té te lek sze rint jön lét re.

A biz to sí tá si szer zô dés ben a szer zô dô díj fi ze tés re, a biz to sí -
tó pe dig – a szer zô dés ben fog lalt biz to sí tá si ese mé nyek biz -
to sí tá si fel té telek sze rin ti be kö vet ke zé se ese tén – biz to sí tá si
szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te le zi ma gát.

A biz to sí tó szol gál ta tá sa a biz to sí tott ká rá nak a szer zô dés -
ben meg ha tá ro zott mó don és mér ték ben tör té nô meg té rí té -
sé ben, a biz to sí tott ré szé re nyúj tott egyéb szol gál ta tás tel je -
sí té sé ben, továbbá a szer zô dés ben meg ha tá ro zott összeg
meg fi ze té sé ben áll.

Jelen biztosítási szezôdésre, illetve az ez alapján létrejött biz -
tosítási jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.

1. BIZ TO SÍ TÓ, SZER ZÔ DÔ, BIZ TO SÍ TOTT

1.1. Biztosító
KöBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí tó Egye sü let,
1108 Bp., Ve nyi ge u. 3. (to váb bi ak ban: biz to sí tó).

1.2. Szerzôdô
A KöBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí tó Egye sü -
let tag ja, ter mé sze tes sze mély fogyasztó vagy vállal ko -
zás (Ptk. 8:1. § [1] bekezdés), aki a biz to sí tott va gyon -
tárgy meg óvá sá ban ér de kelt, vagy aki a szer zô dést
ilyen ér de kelt sze mély ja vá ra kö ti.

1.2.1. A biz to sí tá si aján la tot a szer zô dô te szi, a szer zô dés
lét re jöt te ese tén a biztosítás dí ját a szer zô dô fi ze ti meg.

1.2.2. A biz to sí tó jog nyi lat ko za ta i nak cím zett je a szer zô dô,
to váb bá szer zô dô jo go sult és kö te les a biz to sí tás sal
kap cso la tos jog nyi lat ko za tok meg té te lé re.

1.2.3. Amennyi ben a szer zô dést nem az alapbiz to sí tott kö ti,
a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ig vagy az alap -
biz to sí tott be lé pé sé ig a szer zô dô fél a hoz zá in té zett
nyi lat ko za tok ról és a szer zô dés ben be kö vet ke zett
vál to zá sok ról a biz to sí tot tat kö te les tá jé koz tat ni.

1.3. Alapbiztosított
Alapbiztosított az épületbiztosítás vagy – épület va -
gyon csoport nélkül kötött szerzôdés esetén – a ház -
tar tási ingóságbiztosítás biztosítottja, az a ter mé sze -
tes sze mély fogyasztó vagy vállalkozás, aki a biz to sí -
tott va gyontárgy tu laj do no sa, tulajdo nos társa vagy ha -
szon él ve zô je és aki a je len szer zô dés ben biz to sí tott
koc ká zat vi se lé si cím re ál lan dó la kos ként be je len tett
sze mély. Az alapbiztosí tott a balesetbiztosítás biz-
tosítottja is egyben.

1.3.1. Amennyi ben a szer zô dést nem az alap biz to sí tott kö -
töt te, az alap biz to sí tott a biz to sí tó hoz in té zett írás be li
nyi lat ko zat tal a szer zô dés be be lép het; a be lé pés hez
a biz to sí tó hoz zá já ru lá sa nem szük sé ges. A be lé pés -
sel a szer zô dô fe let meg il le tô jo gok és az ôt ter he lô
kö te le zett sé gek összes sé ge az alap biz to sí tott ra száll
át.

1.3.2. Ha az alap biz to sí tott be lép a szer zô dés be, a fo lyó biz -
to sí tá si idô szak ban ese dé kes dí ja kért a szer zô dô fél -
lel egye tem le ge sen fe le lôs. A szer zô dés be be lé pô
alap biz to sí tott kö te les a szer zô dô fél nek a szer zô dés -
re for dí tott költ sé ge it – ide ért ve a biz to sí tá si dí jat is –
meg té rí te ni.

1.4. Továbbibiztosítottak
In gó ság-, fe le lôs ség-, balesetbiz to sí tás és további ki -
egé szítô fedezetek vo nat ko zá sá ban biz to sí tottnak mi -
nô sül maga az alapbizto sí tott, valamint az alapbiz-
tosított azon kö ze li hoz zá tar to zó ja és hozzátartozója
(Ptk. 8:1. § [1] bekezdés 1. és 2. pontja), aki a biz to -
sí tá si ese mény be kö vet ke zés ének idô pont já ban az
alapbizto sí tot tal élet vi tel sze rû en kö zös ház tar tás ban
élô, vagy a je len szer zô dés ben biz to sí tott koc ká zat vi -
se lé si cím re ál lan dó la kos ként be je len tett sze mély.

1.5. Kedvezményezett
Kedvezményezett: a ba le set biz to sí tás szolgáltatására
jogosult személy.

1.5.1. A ba le set biz to sí tási események ked vez mé nye zett je
ma ga a biz to sí tott, a biz to sí tott ba le se ti ha lá la ese tén
az ál ta la meg je lölt ked vez mé nye zett, en nek hi á nyá ban
a biz to sí tott tör vé nyes örö kö se.

1.5.2. Szer zô dô fél a ked vez mé nye zet tet a biz to sí tó hoz cím -
zett és a biz to sí tó nak el jut ta tott írás be li nyi lat ko zat tal
je löl he ti ki és a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ig
bár mi kor ugyan ilyen for má ban a ki je lö lé sét vissza -
von hat ja vagy a ki je lölt ked vez mé nye zett he lyett más
ked vez mé nye zet tet ne vez het meg. Amennyi ben nem
a biz to sí tott a szer zô dô fél, mind ezek hez a biz to sí tott
személy írás be li hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

1.5.3. Ha a szer zô dô fél a biz to sí tott hoz vagy a ked vez mé -
nye zett hez in té zett írás be li nyi lat ko zat tal kö te le zett sé -
get vál lal ar ra, hogy a ked vez mé nye zett ki je lö lé sét fo -
lya ma to san ha tály ban tart ja, a ked vez mé nye zett ki je -
lö lé sét nem le het vissza von ni vagy meg vál toz tat ni
azon sze mély hoz zá já ru lá sa nél kül, aki nek ré szé re a
kö te le zett ség vál la lást tet ték. A szer zô dô fél nyi lat ko -
za tá ról a biz to sí tót tá jé koz tat ni kell.

1.5.4. A ked vez mé nye zett ki je lö lé se ha tá lyát vesz ti, ha a
ked vez mé nye zett a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez -
te elôtt meg hal vagy jog utód nél kül meg szû nik.

Á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k

Általános feltételek
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1.6. Zálogjogosult
Épü let biz to sí tás vo nat ko zá sá ban zálogjogosult az a
pénz in té zet, amely a szerzôdô alapbiztosítotti minô -
sé gében – szer zô dés kö tés kor, vagy a szer zô dés tar -
ta ma alatt – tett zálog kö te le zetti nyi lat ko za ta alap ján
a biz to sí tó épü let ká rok kal kap cso la tos szol gál ta tá sá ra
jo go sult, a nyi lat ko zat ban meg ha tá ro zott mér té kig és
fel té te lek kel.

2. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS LÉT RE JÖT TE

2.1. A biz to sí tá si szer zô dés – a szer zô dô fél ál tal tett jog -
nyi lat ko zat mód já tól füg gô en – lét re jö het szó ban, vagy
írás ban.

A szer zô dô ál tal tett, a szer zô dés lét re ho zá sá ra irá -
nyu ló jog nyi lat ko zat:

a) je len le vôk kö zött – a biz to sí tó tu do más szer zé sé -
vel – azon nal

b) tá vol le vôk kö zött, a biz to sí tó hoz va ló meg ér ke -
zés sel

vá lik ha tá lyos sá.

2.2. Szer zô dô és biz to sí tott szer zô dés kö tés kor kö te les a
biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges, va la -
mennyi olyan kö rül ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame -
lye ket is mert, vagy is mer nie kel lett, il let ve ame lyek re
vo nat ko zó an a biz to sí tó – az elô ze tes kockázatelbí -
rálás so rán, szó ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat so rán,
va la mint írás ban tett aján lat ese tén a szer zô dés ré -
szét ké pe zô aján la ton, il let ve an nak mel lék le te i ben (pl.
adat lap, szem le lap, össze sí tô lap, mó do sí tó lap stb.)
– kér dést tett fel.

2.3. A koc ká zat vál la lást meg elô zô en a biz to sí tó jo go sult a
szer zô dô/biz to sí tott ál tal kö zölt in for má ci ó kat el len -
ôriz ni, a biz to sí tás ra fel adott va gyon tárgy(ak) hely szí -
ni szem lé zé sé re, amely nek költ sé gét a biz to sí tó ma ga
vi se li.

2.4. Szó ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat

2.4.1. Szó ban, te le fo non ke resz tül kö zölt nyi lat ko zat alap ján,
tá vol lé vôk kö zött szer zô dés kö tés ki zá ró lag úgy le het -
sé ges, ha a szer zô dô aján la tát – a biz to sí tó ál tal ki fe -
je zet ten er re a cél ra lét re ho zott és fenn tar tott – olyan
te le fon szá mon tet te meg, mely nek er re a cél ra va ló
fel hasz ná lá si le he tô sé gé rôl a biz to sí tó elô ze te sen,
nyil vá nos tá jé koz ta tást tett köz zé.

2.5. írás ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat

2.5.1. Tá vol lé vôk kö zött, írás ban kö tött szer zô dés lét re ho zá -
sá ra irá nyu ló aján lat té tel tör tén het pa pír ala pon,
amennyi ben szer zô dô nyi lat ko za tát alá ír ta és az aján -
lat a biz to sí tó köt vény ki ál lí tás ra jo go sult szer ve ze ti
egy sé gé hez be ér ke zett.

2.5.2. Tá vol lé vôk kö zött, írás ban kö tött szer zô dés lét re ho zá -
sá ra irá nyu ló aján lat té tel tör tén het még a biz to sí tó,
vagy biz to sí tás köz ve tí tô ál tal üze mel te tett olyan – in -
for ma ti kai és adat biz ton sá gi szem pont ból vé dett –

elekt ro ni kus rend sze rek ben, internetes plat for mo kon,
ame lyek al kal ma sak:

a) a tar ta lom jog nyi lat ko zat meg té te lét kö ve tô meg -
vál toz tat ha tat lan sá gá nak sza va to lá sá ra,

b) a tar ta lom idô kor lát nél kü li vissza idéz he tô sé gé re,
c) a nyi lat ko zat té tel és a nyi lat ko zat te vô sze mé lyé -

nek egy ér tel mû azo no sí tás ra,
amennyi ben az aján la tot a biz to sí tó ki fe je zet ten er re a
cél ra ki dol go zott nyom tat vá nyá nak az aján latté tel hez
szük sé ges tar ta lom nak meg fe le lô és tel jes kö rû ki töl -
té sé vel, a biz to sí tó ál tal elô re rög zí tett és az aján lat té -
tel idô pont já ban ha tá lyos díj sza bá sa alap ján te szik, ha
az a biz to sí tó ál tal nyil vá no san meg hir de tett (ajanlat -
keres@kobe.hu), vagy más kü lön meg ál la po dás ban
rög zí tett, elekt ro ni kus kap cso lat tar tás ra lét re ho zott el -
ér he tô ség re be ér ke zett.

2.5.3. írás ban kö zölt nek te kin ten dô a szer zô dés kö tés re irá -
nyu ló aján la tot tar tal ma zó elekt ro ni kus nyi lat ko zat,
amennyi ben a 2.5.2. pont ban rész le te zett fel té te lek nek
meg fe le lô elekt ro ni kus do ku men tu mot az aján lat te vô
fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal, vagy mi -
nô sí tett elekt ro ni kus alá írás sal lát ja el és az aján lat a
biz to sí tó nyil vá no san meg hir de tett (ajanlat ke res@
kobe.hu), vagy kü lön meg ál la po dás ban rög zí tett
elekt ro ni kus kap cso lat tar tás ra szol gá ló el ér he tô sé gé -
re be ér ke zett.

2.5.4. Elekt ro ni kus úton meg kö tött szer zô dés – ide ért ve az
ál ta lá nos-, a kü lö nös és a ki egé szí tô fel té te le ket –
hoz zá fér he tô a szer zô dô ál tal re giszt rált webfelületen
meg ta lál ha tó ügy fél por tá lon ke resz tül.

2.6. Az aján lat te vô, aján la tá hoz an nak meg té te lé tôl szá -
mí tott 15 na pig van köt ve.

2.7. Biz to sí tó a szer zô dô, szó ban tett aján la tát an nak ha -
tá lyosulásától, írás ban tett:

a) pa pír ala pú aján la tát a biz to sí tó köt vény ki ál lí tás ra
jo go sult szer ve ze ti egy sé gé hez tör té nô be ér ke -
zés tôl,

b) elekt ro ni kus aján la tát a biz to sí tó ál tal nyil vá no san
meg hir de tett (ajanlatkeres@kobe.hu), vagy más
kü lön meg ál la po dás ban rög zí tett, elekt ro ni kus
kap cso lat tar tás ra lét re ho zott el ér he tô ség re tör té -
nô be ér ke zés tôl

szá mí tott, 15 na pon be lül bí rál ja el.

2.7.1. Az írás ban tett aján lat be ér ke zé sé nek idô pont ját a biz -
to sí tó át vé te li pe csét je, il let ve elekt ro ni kus idô pe csét -
je iga zol ja.

2.8. Amennyi ben a biz to sí tó szer zô dô – szó ban, vagy írás -
ban tett – aján la tá ra a ren del ke zé sé re ál ló ti zen öt na -
pon be lül nem nyi lat ko zik, a szer zô dés a kockázatel-
bírálási idô el tel tét kö ve tô na pon, az aján lat sze rin ti
tar ta lom mal jön lét re, az aján lat té tel hatályosulásával,
fel té ve, hogy az aján la tot a jog vi szony tar tal má ra vo -
nat ko zó, jog sza bály ban elô írt tá jé koz ta tás bir to ká ban,
a biz to sí tó ál tal rend sze re sí tett aján la ti lap tar tal má val
egye zô ada tok kal és a ha tá lyos díj sza bás nak meg fe -
le lô en tet ték.
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2.8.1. Amennyi ben a biz to sí tó ki fe je zett nyi lat ko za ta nél kül
lét re jött szer zô dés va la mely lé nye ges kér dés ben el tér
je len biz to sí tás fel té te le i tôl, a biz to sí tó a szer zô dés
lét re jöt té tôl szá mí tott ti zen öt na pon be lül írás ban ja -
va sol hat ja a szer zô dés fel té te lek nek meg fe le lô mó do -
sí tá sát.

2.8.2. Amennyi ben a szer zô dô fél a biz to sí tó mó do sí tó ja -
vas la tát nem fo gad ja el, vagy ar ra ti zen öt na pon be lül
nem vá la szol, a biz to sí tó az el uta sí tás tól, il le tô leg a
mó do sí tó ja vas lat kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 15 na pon
be lül a szer zô dést har minc nap ra írás ban fel mond hat -
ja.

2.9. Amennyi ben az aján la tot a biz to sí tó a fen ti ek sze rint
ren del ke zé sé re ál ló 15 na pos ha tár idôn be lül vissza -
uta sít ja, az ezen idô szak alatt be kö vet ke zett biz to sí tá -
si ese mé nyek te kin te té ben helyt áll ni nem kö te les, az
eset le ge sen meg fi ze tett biz to sí tá si dí ja kat az el uta sí -
tás tól, de leg ké sôbb a díj be ér ke zé sé tôl szá mí tott
nyolc na pon be lül vissza utal ja.

2.10. A biz to sí tó a lét re jött szer zô dés rôl köt vényt/elekt ro ni -
kus köt vényt, vagy egyéb fe de ze tet iga zo ló do ku men -
tu mot ál lít ki.

2.11. Amennyi ben a köt vény, il let ve a fe de ze tet iga zo ló do -
ku men tum tar tal ma a szer zô dô aján la tá tól el tér és az
el té rést a szer zô dô ké se de lem nél kül nem ki fo gá sol -
ja, a szer zô dés a köt vény, il let ve a fe de ze tet iga zo ló
do ku men tum tar tal ma sze rint jön lét re. E ren del ke zést
lé nye ges el té ré sek re ki zá ró lag ak kor le het al kal maz -
ni, ha a biz to sí tó az el té rés re a szer zô dô fi gyel mét a
köt vény, il let ve a fe de ze tet iga zo ló do ku men tum ki -
szol gál ta tá sa kor írás ban, kü lön is fel hív ta.

2.12. A biz to sí tá si szer zô dést az aján lat, an nak mel lék le tei,
a biz to sí tá si köt vény, vagy a fe de ze tet iga zo ló do ku -
men tum, a biz to sí tás Ál ta lá nos-, Kü lö nös-, va la mint a
Ki egé szí tô fe de ze tek kü lön fel té te lei to váb bá a szer -
zô dô fe lek ál tal tett nyi lat ko za tok, meg ál la po dá sok, és
zá ra dé kok együt te sen al kot ják.

3. A KOC KÁ ZAT VI SE LÉS KEZ DE TE

3.1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek (ve szély vi se lé sé nek)
kez de te az az idô pont, amely tôl kez dô dô en a biz to sí -
tó át vál lal ja a biz to sí tá si szer zô dés ben meg ha tá ro zott
koc ká za to kat. Koc ká zat vi se lés ki zá ró lag ér vé nye sen
lét re jött szer zô dés ese té ben in dul hat meg.

3.2. A biztosító kockázatviselésének legkorábbi kezdete
az aján lattétel napját kö ve tô nap nul la (0.00) órá ja,
amennyiben a felek ha lasztott kockázatviselésben kü -
lön nem állapodtak meg, fel té ve, hogy az aján la tot a
biztosító 15 napon belül változatlan tartalommal el fo -
gad ta vagy ar ra nem nyi lat ko zott.

3.3. Ha lasz tott koc ká zat vi se lés ese tén a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé sé nek kez de te az aján la ttétel során megadott
idô pont, de a kockázatviselés ki zá ró lag csak ab ban az
eset ben indulhat meg, ha a biz to sí tá si szer zô dés lét re -
jön.

3.4. A biz to sí tó a Kü lö nös, illetve a Külön fel té te lek ben
meg ha tá ro zott egyes biz to sí tá si ese mé nyek és egyes
ki egé szí tô fedezetek ese té ben vá ra ko zá si idôt köt ki.
Ezekben az esetekben az adott eseményre vonatkoz-
tatott kockázatviselés a várako zá si idô elteltét kö ve tô -
en kezdôdik. A várako zá si idô pon tos tartama az
egyes ese mé nyek, illetve fede ze tek kapcsán külön-
külön kerül meg határozásra. A biz to sí tó koc ká zat vi -
se lé se a vá ra ko zá si idô alatt be kö vet ke zett kár ese -
mé nyek re nem ter jed ki.

4. A BIZTOSÍTÁSI SZER ZÔ DÉS TAR TA MA,
A BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ
ÉS A BIZTOSÍTÁSI IDÔSZAK

4.1. A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zat lan tar ta mú.

4.2. A tar ta mon be lü li biz to sí tá si idô szak egy év, a biz to sí -
tá si év for du ló pe dig a koc ká zat vi se lés meg kez dé sé nek
nap tá ri nap ja, amely a kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak
el sô nap ja is egy ben.

5. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS MÓ DO SÍ TÁ SA

5.1. Szer zô dô fe lek a szer zô dést kö zös meg egye zés sel
bár mi kor mó do sít hat ják, a szer zô dés ilyen tí pu sú mó -
do sí tá sát bár me lyik fél kez de mé nyez he ti. Amennyi ben
a má sik fél a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad ja el, a
szer zô dés vál to zat lan tar ta lom mal ha tály ban ma rad.

5.2. Amennyi ben a szer zô dés ha tá lya alatt szer zô dô a
szer zô dés mó do sí tá sát kez de mé nye zi, a biz to sí tó a
mó do sí tá si igényt a köt vény ki ál lí tás ra jo go sult szer vé -
hez tör té nô be ér ke zés tôl szá mí tott ti zen öt na pon be lül
bí rál ja el. A mó do sí tott fel té te lek sze rin ti koc ká zat vi -
se lés leg ko ráb ban a mó do sí tá si igény a biz to sí tó köt -
vény ki ál lí tás ra jo go sult szer vé hez tör té nô be ér ke zé sét
kö ve tô har min ca dik nap utá ni nap tá ri hó nap el sô nap -
já nak nul la órá ja kor kez dôd het meg, amennyi ben a
mó do sí tás ha tály ba lé pé sé nek nap já ig a több let dí jat
meg fi zet ték és a biz to sí tó a mó do sí tást el fo gad ta.

5.3. Amennyi ben a biz to sí tó 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 vagy azok vál to zá sá ról és ezek a kö rül mé nyek a
biz to sí tá si koc ká zat je len tôs nö ve ke dé sét ered mé nye -
zik, a tu do más szer zés tôl szá mí tott ti zen öt na pon be lül
ja vas la tot te het a szer zô dés mó do sí tá sá ra, vagy a
szer zô dést har minc nap ra írás ban fel mond hat ja. Ha a
szer zô dô fél a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad ja el,
vagy ar ra an nak kéz hez vé te lé tôl szá mí tott ti zen öt 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 har min ca dik na pon meg szû nik,
ha a biz to sí tó er re a kö vet kez mény re a mó do sí tó ja -
vas lat meg té te le kor a szer zô dô fél fi gyel mét fel hív ta.



18

Á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k

6. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS
MEG SZÛ NÉ SÉNEK ESETEI

Érdekmúlás, lehetetlenülÉs

6.1. Amennyi ben a 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 de k meg szûnt, az ér dek mú lás nap já val a biz -
to sí tó koc ká zat vi se lé se és egy ben a biz to sí tá si szer -
zô dés vo nat ko zó ré sze is – biz to sí tá si ese mény be kö -
vet ke zé se nél kül – meg szû nik. A biz to sí tót eb ben az
eset ben az ér dek mú lás nap já ig ese dé kes díj il le ti meg.

6.1.1. Ha a biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek kez de te elôtt a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zett, be kö vet ke zé se le -
he tet len né vált vagy a biz to sí tá si ér dek meg szûnt, a
szer zô dés vagy an nak meg fe le lô ré sze meg szû nik.

6.1.2. A biz to sí tá si ér dek meg szû né sé hez fû zô dô jog kö vet -
kez mé nyek nem al kal maz ha tók, ha az ér dek mú lás ki -
zá ró lag a biz to sí tott va gyon tárgy tu laj don jo ga át szál -
lá sá nak kö vet kez mé nye, és a va gyon tárgy más jog -
cím alap ján már ko ráb ban is az új tu laj do nos bir to ká -
ban volt. Eb ben az eset ben a tu laj don jog gal együtt a
biz to sí tá si fe de zet is át száll, és a tu laj don jog át szál lá -
sa idô pont já ban ese dé kes biz to sí tá si dí ja kért a ko ráb -
bi és új tu laj do nos egye tem le ge sen fe le lôs. A szer zô -
dést bár me lyik fél a tu laj don jog át szál lá sá ról va ló tu -
do más szer zést kö ve tô har minc na pon be lül írás ban,
har minc na pos ha tár idô vel fel mond hat ja.

Évfordulóra törtÉnô felmondás

6.2. A szerzôdést a felek bármikor felmondhatják, ki zá ró -
lag írás ban, a biz to sí tási idô szak vé gé re. A fel mon dá -
si idô har minc nap. Év for du ló ra tör té nô fel mon dás
ese tén, a szer zô dés és a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a
biz to sí tá si idôszak utol só nap ján, hu szon négy (24.00)
óra kor ma ra dék jo gok nél kül meg szû nik.

6.2.1. Az alap biz to sí tás fel mon dá sa a tel jes szer zô dés meg -
szû né sét ered mé nye zi.

6.2.2. Az alap biz to sí tás ér vény ben ha gyá sa mel lett a ki egé -
szí tô biz to sí tá so k, illetve a kiegészítô fedezetcsomag
akár külön-külön is felmondhatók mind két fél ál tal,
leg alább har minc nap pal a szer zô dés év for du ló ja elôtt,
írás ban. A szer zô dés eb ben az eset ben a megszünte -
tett ki egé szí tô biz to sí tás, illetve fedezet nél kül ma rad
ha tály ban.

6.2.3. A felmondás jog legfeljebb három évre zárható ki. A
felmondási jog három évnél hosszabb idôre történô
kizárása a három évet meghaladó részében semmis.

6.2.4. A szer zô dô fél fel mon dá sa ese tén a biz to sí tó kö ve tel -
he ti an nak a díj en ged mény nek (tar tam en ged mény) a
meg fi ze té sét, ame lyet a szer zô dés hosszabb tar ta -
má ra te kin tet tel nyúj tott.

a díjfizetÉsi kötelezettsÉg elmulasztása,
rÉszleges díjfizetÉs

6.3. Amennyi ben az ese dé kes biz to sí tá si dí jat nem fi ze tik
meg, a biz to sí tó – a kö vet kez mé nyek re tör té nô fi gyel -
mez te tés mel lett – a szer zô dô fe let a fel szó lí tás el kül -
dé sé tôl szá mí tott harmincna pos pót ha tár idô tû zé sé -
vel a tel je sí tés re írás ban fel hív ja. A pót ha tár idô ered -
mény te len el tel té vel a szer zô dés az ese dé kes ség
nap já ra vissza me nô ha tállyal meg szû nik, ki vé ve, ha a
biz to sí tó a díj kö ve te lést ké se de lem nél kül bí ró sá gi
úton ér vé nye sí ti. Szerzôdô elôzetes felhatalmazása
alapján a biztosító – jelen pont szerinti felhívási kö -
tele zettségének – jogosult a szerzôdô által megadott
e-mail címre elektronikus levél formájában küldött
értesítés útján eleget tenni.

6.3.1. Amennyi ben az ese dé kes díj nak csak egy ré szét fi -
zet ték meg, és a biz to sí tó – a díj fi ze té si kö te le zett ség
el mu lasz tá sá ra vo nat ko zó, fen ti ek ben rész le te zett
sza bá lyok al kal ma zá sá val – ered mény te le nül hív ta fel
a szer zô dô fe let a be fi ze tés ki egé szí té sé re, a szer zô -
dés vál to zat lan biz to sí tá si összeg gel, a be fi ze tett díj -
jal ará nyos idô tar tam ra ma rad fenn.

6.3.2. Az alap biz to sí tás meg szû né sé vel a ki egé szí tô biz to -
sí tá sok és fedezetek is ma ra dék jo gok nél kül meg -
szûn nek.

közös megegyezÉs

6.4. A biz to sí tá si szer zô dés – rész ben vagy egész ben – a
fe lek kö zös meg egye zé sé vel bár mi kor mó do sít ha tó,
meg szün tet he tô. Utób bi eset ben a biz to sí tót a kocká -
zat viselés utol só nap já ig já ró díj il le ti meg.

7. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ,
A DÍJ FI ZE TÉS SZABÁLYAI

7.1. A biz to sí tás dí ját a biz to sí tó biz to sí tá si idô sza kon ként
ha tá roz za meg. A Kö BE OTT HON BIz TO Sí TÁS éves
dí jú. Az éves díj ne gyed éves, fél éves rész le tek ben is
fi zet he tô, gya ko ri sá ga a biztosítási szerzôdésben és a
biz to sí tá si köt vé nyen ke rül meg ha tá ro zás ra.

7.2. Szer zô dô kö te les a köt vé nyen meg ha tá ro zott biz to sí -
tá si dí jat a szer zô dés sze rin ti gya ko ri ság gal és díj fi ze -
té si mó don, leg ké sôbb az ese dé kes ség idô pont já ban
meg fi zet ni.

7.3. A szer zô dô jo go sult az ál ta la a szer zô dés kö tés kor,
vagy a szer zô dés tar ta ma alatt vá lasz tott díj fi ze té si
gya ko ri sá got és díj fi ze té si mó dot meg vál toz tat ni. A
szer zô dô ál tal írás ban be nyúj tott mó do sí tá si igényt a
biz to sí tó leg ko ráb ban a mó do sí tá si igény – a biz to sí -
tó köt vény ki ál lí tás ra jo go sult szer vé hez tör té nô – be -
ér ke zé sét kö ve tô har min ca dik nap utá ni el sô ese dé -
kes ség kor ér vé nye sí ti.

7.4. A biz to sí tás el sô dí ja a kockázatviselés meg kez dé sé -
nek napján esedékes.
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7.5. A biz to sí tás foly ta tó la gos dí ja min dig an nak az idô -
szak nak az el sô nap ján ese dé kes, amely re a díj, vagy
díj rész let vo nat ko zik.

7.6. A kár men tes sé gi ked vez mény két fé le – egymást ki -
zá ró – mó don ve he tô igény be: vagy a szer zô dés meg -
kö té sé nek idô pont já ban elô re, vagy a tar tam so rán
meg fi gyelt kár men tes idô sza kok függ vé nyé ben az
aláb bi sza bá lyok sze rint:

- A szer zô dés meg kö té sé nek idô pont já ban elô re ér -
vé nye sí tett kár men tes sé gi ked vez mény ese tén az
igény be vett ked vez mény mér té ke a tar tam so rán
nem vál to zik. 

- Amennyi ben egy adott biz to sí tá si szer zô dés re a vo -
nat ko zó meg fi gye lé si idô szak ban nem tör té nik kár ki -
fi ze tés, a biz to sí tó díj en ged ményt nyújt az aláb bi ak
sze rint:

a) Egy kár men tes idô szak után 5% díj en ged mény.
b) Ket tô egymást kö ve tô kár men tes idô szak után 10%

díj en ged mény.
c) Há rom, il let ve an nál több, egymást követô kár men -

tes idô szak után 15% díj en ged mény.

Az el sô biz to sí tá si idô szak hoz tar to zó meg fi gye lé si
idô szak hossza 270 nap a szer zô dés koc ká zat vi se lé -
sé nek kez de té tôl. A to váb bi meg fi gye lé si idô sza kok
hossza min dig meg fi gye lé si idô szak tól meg fi gye lé si
idô sza kig tar tó egy év (365/366 nap).

7.6.1. A ked vez ményt a biz to sí tó az adott kár men tes meg fi -
gye lé si idô sza kot kö ve tô biz to sí tá si idôszak dí já ban
ér vé nye sí ti. Amennyi ben a meg fi gye lé si idô szak ban a
szer zô dés re be je len tett kár ese mé nyek vo nat ko zá sá -
ban kár ki fi ze tés tör té nik, a kár men tes sé gi ked vez -
mény az adott meg fi gye lé si idô sza kot kö ve tô biz to sí -
tá si év ben elv ész. Legközelebb egy olyan, teljes meg -
fi gye lé si idô szak el tel té vel in dul új ra, a leg ki sebb mér -
té kû ked vez ménnyel, mely ben nem tör tént egyet len
kár ese mény vo nat ko zá sá ban sem kár ki fi ze tés.

7.6.2. Ér dek mú lás mi att tör té nô szer zô dés meg szû né se
ese tén a már meg szer zett kár men tes sé gi ked vez -
ményt – a meg szû nést kö ve tô 365 na pon be lül – a
szer zô dô és a biz to sí tott is ér vé nye sít he ti, egy új koc -
ká zat vi se lé si cím re kö tött szer zô dés szer zô dô je, vagy
biz to sí tott ja ként az elôz mény szer zô dés re tör ténô hi -
vat ko zás sal.

7.6.3. A már meg szer zett kár men tes sé gi ked vez ményt a
szer zô dô és a biz to sí tott is ér vé nye sít he ti az adott
szer zô dés meg szû né se nél kül is, egy új koc ká zat vi -
se lé si cím re kö tött szer zô dés szer zô dô je, vagy biz to -
sí tott ja ként az elôz mény szer zô dés re tör té nô hi vat ko -
zás sal.

7.7. A soron kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak ra vo nat ko zó dí -
jat a biz to sí tó kö te les a biz to sí tá si idô szak meg kez dé -
se elôtt leg alább hat van nap pal a szer zô dô tu do má -
sá ra hoz ni.

Biz to sí tá si díj mó do sí tá sa

7.8. A koc ká za ti té nye zôk vagy a szol gál ta tást érin tô köz -
ter hek mér té ké nek, jel le gé nek meg vál to zá sa ese tén
a biz to sí tó kez de mé nyez he ti a biz to sí tá si díj, biz to sí -
tá si össze get nem érin tô mó do sí tá sát. A biz to sí tó a
biz to sí tá si díj ilyen tí pu sú vál to zá sá ról a biz to sí tá si év -
for du lót leg alább hat van nap pal meg elô zô en tá jé koz -
tat ja a szer zô dôt. 

7.9. Amennyi ben szer zô dô a biz to sí tó ál tal kö zölt mó do sí -
tá sok kal a szer zô dést nem kí ván ja fenn tar ta ni, a szer -
zô dést a biz to sí tá si év for du ló ra fel mond hat ja. Fel mon -
dás hi á nyá ban a biz to sí tó szer zô dés mó do sí tást el fo -
ga dott nak te kin ti, szer zô dô a so ron kö vet ke zô biz to sí -
tá si idôszak el sô nap já tól a meg vál to zott mér té kû dí -
jat kö te les meg fi zet ni.

díj fi ze tÉ si kö te le zett sÉg a szer zô dÉs meg szû nÉ se ese tÉn

7.10. Ha a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zik és a szer zô dés
meg szû nik, a biz to sí tó az egész biz to sí tá si idô szak ra
já ró díj meg fi ze té sét kö ve tel he ti. A szer zô dés meg szû -
né sé nek egyéb ese te i ben a biz to sí tó az ad dig a na pig
já ró díj meg fi ze té sét kö ve tel he ti, ami kor koc ká zat vi se -
lé se vé get ért. Amennyi ben az idô ará nyos díj nál több
dí jat fi zet tek be, a biz to sí tó a díj több le tet vissza té rí ti.

7.11. A díjnemfizetéssel meg szûnt biz to sí tá si szer zô dést, a
biz to sí tá si díjnak a meg szû nést kö ve tô, utó la gos
meg fi ze té se nem he lye zi új ra ha tály ba.

7.12. A szer zô dés díjnemfizetéses meg szû né sét kö ve tô
százhúsz na pon be lül a fe lek a szer zô dést kö zös meg -
egye zés sel, az el ma radt díj meg fi ze té sét kö ve tô en,
új ra ér vény be he lyez he tik (re ak ti vá lás).

7.12.1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az új ra ér vény be he lye -
zés és a díj utó la gos meg fi ze té se ré vén sem ter jed ki
a szer zô dés meg szû né se és az új ra ér vény be he lye -
zé sé nek idô pont ja kö zött el telt idô szak ra.

8. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

8.1. A biz to sí tá si összeg a biz to sí tá si szerzôdésben va -
gyon csoportonként, ki egé szí tô biztosításonként, illet -
ve eseményenként külön-kü lön meg ha tá ro zott összeg,
amely a biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra és egy ben
a biz to sí tá si díj meg ál la pí tá sá nak alap ja is.

8.2. Az alapvagyon biztosítás kárbiztosítási elemeinek biz -
to sí tá si össze gét – a Kü lö nös fel té te lek ben rész le te -
zett sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel – a szer zô dô ha -
tá roz za meg.

8.3. A megváltozott kockázati viszonyokkal összefüggô
biz to sí tá si összeg mó do sí tá sát szer zô dô a biz to sí tó -
hoz in té zett írás be li nyi lat ko zat tal bár mi kor kez de mé -
nyez he ti. Az ilyen nyi lat ko zat a biz to sí tá si szer zô dés
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó kez de mé nye zés nek mi nô -
sül, amelyet a biz to sí tó je len fel té te lek 5.2. pont ja sze -
rint bí rál el.
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9. ÉR TÉK KÖ VE TÉS

9.1. A biz to sí tó a biz to sí tá si szol gál ta tá sok re ál ér té ké nek
meg ôr zé se ér de ké ben min den év ben au to ma ti ku san
vég re hajt ja a biz to sí tá si összeg és eh hez kap cso ló dó -
an a biz to sí tá si díj ér ték kö ve tô mó do sí tá sát (in de xá lá -
sát). A biz to sí tó az in de xá lást a biz to sí tá si szer zô dés
alapvagyon biztosításának va la mennyi ele mé re ér vé -
nye sí ti (pl. választott ön ré sze se dés mértéke, betörés-
es lopás térítési limit össze gei stb.).

9.2. A kö vet ke zô biz to sí tá si idôszakra al kal ma zott in dex
bá zi sa min den év ben szep tem ber 30-ig ke rül meg ál -
la pí tás ra, a KSH ál tal kö zzé tett, az in de xá lást meg elô -
zô nap tári év re vo nat koz ta tott fogyasztóiár-in dex
alap ján, amely tôl a biz to sí tó ma xi mum 5 szá za lék -
pont tal tér het el.

9.3. Az ér ték kö ve tés sel mó do sí tott biz to sí tá si össze get az
elô zô idôszakra vo nat ko zó biz to sí tá si összeg és a
biz to sí tó ál tal meg ál la pí tott in dex szor za ta ad ja. A biz -
to sí tá si összeg vál to zá sát a biz to sí tá si díj ará nyo san
kö ve ti az zal, hogy a biz to sí tó nak jo gá ban áll olyan dí -
jat meg ha tá roz nia, amely egész fo rint ra ke re kí tett na -
pi díj hoz ve zet. Ugyan csak ará nyo san vál toz nak – a
ke re kí tés sza bá lya i nak meg fe le lô en – a biz to sí tá si
szer zô dés ben meg adott egyéb összeg ha tá rok is.

9.4. A biz to sí tó ál tal meg ál la pí tott in dex mér té ké rôl, a biz -
to sí tá si összeg ér ték kö ve tô mó do sí tá sá ról, a díj vál to -
zá sá ról a biz to sí tó leg ké sôbb hat van nap pal a biz to sí -
tá si idôszak vé ge elôtt írás ban ér te sí ti a szer zô dôt.

9.5. A biz to sí tá si szer zô dés a kö vet ke zô biz to sí tá si idôszak -
ra a biz to sí tó ál tal in de xált biz to sí tá si összeg gel, díj jal
vagy díj té tel lel ér vé nyes, a szer zô dô nek azon ban jo ga
van ar ra, hogy je len fel té te lek 6.2. pont ja szerint fel -
mond ja szer zô dé sét. Amennyi ben a szer zô dô a díj eme -
lés re vo nat ko zó szer zô dés mó do sí tást írás ban nem
uta sít ja vissza, úgy azt a biz to sí tó el fo ga dott nak te kin ti.

10. ÖN RÉ SZE SE DÉS

10.1. Je len biztosítási szerzôdés alapvagyon biztosítása,
valamint a kiegészítô kisvállalkozói vagyon- és fele -
lôs ségbiztosítás – a szer zô dô vá lasz tá sa sze rint – ön -
résszel, il let ve ön ré sze se dés nél kül is köt he tô.

10.2. Amennyi ben szer zô dô – szer zô dés kö tés kor, vagy a
biz to sí tá si év for du lót leg alább hat van nap pal meg elô -
zô en – az ak tu á lis díj sza bás ban meg ha tá ro zott tí pu sú
és mér té kû ön rész al kal ma zá sát vá laszt ja, a díj sza -
bás ban meg adott mér té kû ked vez mény ben ré sze sül.

10.2.1. El éré ses tí pu sú ön ré sze se dés ese tén, az ön ré sze se -
dés mér té két meg ha la dó ká rok le vo nás nél kül ke rül nek
ki fi ze tés re, az ön ré sze se dés mér té két meg nem ha la -
dó ká ro kat a biz to sí tó nem té rí ti meg.

10.2.2. Le vo ná sos típusú ön ré sze se dés ese tén, az ön rész
össze ge va la mennyi kár ki fi ze tés bôl le vo nás ra ke rül,
az ön rész alat ti ká rok nem té rül nek.

11. A SZER ZÔ DÔ / BIZ TO SÍ TOTT
KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

tájÉkoztatási kö te le zett sÉg

11.1. Amennyiben a szerzôdést nem a biztosított köti, a biz -
to sítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított
belépéséig szerzôdô fél a hozzá intézett nyilatkoza -
tok ról és a szerzôdésben bekövetkezett változásokról
köteles tájékoztatni a biztosítottat.

köz lÉ si kö te le zett sÉg

11.2. A köz lé si kö te le zett ség egya ránt ter he li a szer zô dô fe -
let és a biz to sí tot tat. Egyi kük sem 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, vagy ne -
ki be je len te ni, no ha ar ról tud nia kel lett és az köz lés re,
be je len tés re kö te les lett vol na.

11.3. Szer zô dô és a biz to sí tott a biztosítási szerzôdés
megkötésekor (biztosítási ajánlat megtételekor) kö te -
les a biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges va -
la mennyi in for má ci ót meg ad ni a biz to sí tó nak, amelyet
ismert, vagy ismernie kellett. Lé nye ges nek te kint he tô
mind az az adat, kö rül mény, ame lyek re vo nat ko zó an a
biz to sí tá si aján la ttétel során, il let ve az ah hoz kap cso -
ló dó koc ká zatelbírálási adat la pon, szemlelapon kér -
dés, adatkérés sze re pel.

11.4. A biz to sí tó írás ban kö zölt kér dé se i re adott, a va ló ság -
nak meg fe le lô vá la szok kal a szer zô dô fél köz lé si kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz. A kér dé sek meg vá la szo -
lat la nul ha gyá sa ön ma gá ban nem je len ti a köz lé si kö -
te le zett ség meg sér té sét.

11.5. A kö zölt ada tok és in for má ci ók el len ôr zé sét a biz to sí -
tó ré szé re le he tô vé kell ten ni, az el len ôr zé si le he tô ség
vi szont nem men te sí ti a szer zô dôt és a biz to sí tot tat a
köz lé si kö te le zett ség tel je sí té se alól.

vál to zásBe je len tÉ si kö te le zett sÉg

11.6. Szer zô dô és biz to sí tott kö te les a fo lya mat ban lé vô
szer zô dés koc ká zat vi se lé se szem pont já ból lé nye ges
kö rül mé nyek vál to zá sát 2 mun ka na pon be lül, írás ban
be je len te ni a biz to sí tó nak. Lé nye ges nek te kint he tô va -
la mennyi olyan adat, in for má ció, ame lyet a biz to sí tá si
szer zô dés, il let ve an nak kap cso ló dó do ku men tu mai
(pl. aján lat, adat lap, nyi lat ko zat, köt vény stb.) tar tal -
maz nak, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi ak ra:

a) szer zô dés ben rög zí tett ada tok meg vál to zá sa;
b) a je len szer zô dés ben biz to sí tott va gyon tár gyak ra

és/vagy biz to sí tott koc ká za tok ra ko ráb ban vagy
je len szer zô dés meg kö té sét kö ve tô en kö tött to -
váb bi biz to sí tás;

c) a biz to sí tott épü let hasz nos alap te rü le té nek 10%-
át meg ha la dó mér té kû vál to zá s;

d) a biz to sí tott épü let/épü let gé pé szet je len tôs mér té -
kû át épí té se vagy kor sze rû sí té se;

e) a biz to sí tott in gó ság va gyon biz to sí tá si össze get
is érin tô mér té kû vál to zá sa;
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f) a szer zô dés kö tés kor fenn ál ló ál la pot hoz ké pest a
kár meg elô zés, kár el há rí tás rend sze ré ben be kö -
vet ke zett vál to zás;

g) a kap cso lat tar tás ra meg adott el ér he tô sé gek (pl. pos -
tai vagy elekt ro ni kus le ve le zé si cím) meg vál to zá sa; 

h) amennyi ben a biz to sí tott va gyon tár gya kat ter he lô
bár mi lyen zá log jog, óva dék ke rült be jegy zés re;

i) a biz to sí tó koc ká zat vi se lé sét be fo lyá so ló bár mely
to váb bi kö rül mény, té nye zô meg vál to zá sa.

11.7. Fen ti e ken túl az egyes ki egé szí tô biz to sí tá sok Kü lö nös,
illetve Külön fel té te lei to váb bi vál to zásbe je len té si kö -
te le zett sé ge ket is elô ír hat nak.

közlÉsi, változásBejelentÉsi kö te le zett sÉg
megszegÉse

11.8. A közlésre vagy vál to zásbe je len tés re irá nyu ló kö te le -
zett ség meg sér té se ese tén a biz to sí tó szolgáltatási
kö te le zett sé ge nem áll be, ki vé ve, ha bi zo nyít ják, hogy
az el hall ga tott, vagy be nem je len tett kö rül ményt a
biz to sí tó 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 kez té ben.

11.9. A köz lés re, il le tô leg a vál to zásbe je len tés re irá nyu ló
kö te le zett ség meg sér té se ese té ben sem a szer zô dô,
sem 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 vagy ne ki be je len te -
ni, no ha ar ról tud nia kel lett és az köz lés re, il le tô leg
be je len tés re kö te les lett vol na.

11.10. Amennyi ben a szer zô dés több va gyon tárgy ra vagy
sze mély re vo nat ko zik, és a köz lé si vagy változásbe-
jelentési kö te le zett ség meg sér té se ezek kö zül csak
egye sek kel össze füg gés ben me rül fel, a biz to sí tó a
köz lés re vagy a változásbejelentésre irá nyu ló kö te le -
zett ség meg sér té sé re a töb bi va gyon tárgy vagy sze -
mély ese tén nem hi vat koz hat.

kár meg elô zÉ si kö te le zett sÉg

11.11. Szer zô dô/biz to sí tott és tel je sí té si se gé dei kö te le sek a
tô lük tel he tô mó don min dent meg ten ni a kár ese mé -
nyek meg elô zé se, elkerülése ér de ké ben, kü lö nös te -
kin tet tel az aláb bi ak ra:

a) Biz to sí tott kö te les a ha tá lyos épí té si, épí té sze ti
elô írá so kat és ha tó sá gi szab vá nyo kat be tar ta ni,
az azok ban fog lalt fe lül vizs gá la ti és rend sze res el -
len ôr zé si, el len ôriz te té si kö te le zett sé gé nek ele get
ten ni.

b) Biz to sí tott kö te les a biz to sí tott épü let elekt ro mos
há ló za tá nak, a víz, a gáz, a szenny víz, a csa pa -
dék víz, a fû té si víz és gôz ve ze té kek, lég kon di ci o -
ná ló be ren de zé sek, tûz vé del mi be ren de zé sek, az
egyéb fo lya dé kot szál lí tó ve ze té kek, il let ve a biz -
ton ság tech ni kai be ren de zé sek fo lya ma tos kar ban -
tar tá sá ról gon dos kod ni.

c) Biz to sí tott kö te les a biz to sí tott va gyon tár gyak te -
le pí té sé re, üze mel te té sé re, vé del mé re, kar ban tar -
tá sá ra, tá ro lá sá ra vo nat ko zó szak mai elô írá so kat,
il let ve a gyár tók nak a fen ti ek re vo nat ko zó uta sí tá -
sa it, aján lá sa it be tar ta ni.

d) Biz to sí tott kö te les a biz to sí tott épü le tet, an nak he -
lyi sé ge it el ha gyás kor szak sze rû en le zár ni, a ren -
del ke zés re ál ló biz ton sá gi, va gyon vé del mi és ri -
asz tó be ren de zést üzem be he lyez ni.

e) Biz to sí tott kö te les az október 15. és április 15. kö -
zötti idôszakban, az esetlegesen üze men kí vül
he lye zett víz, fû té si és egyéb ve ze té kek szak sze -
rû víz te le ní té sé rôl gon dos kod ni.

f) Biz to sí tott a nem ál lan dó an la kott épü le tek ese té -
ben – kü lö nö sen a la kat lan sá gá nak idô tar ta ma alatt
– kö te les ügyel ni az épü le tek szak sze rû le zá rá sá ra,
biz ton sá gi be ren de zé se i nek üzem be he lye zé sé re.

g) Biz to sí tott kö te les meg óv ni a biz to sí tott va gyon -
tár gya kat a le het sé ges sé rü lé sek tôl, ron gá lás tól,
el ve szés tôl.

h) Biz to sí tott min den kor kö te les ügyel ni a biz to sí tott
va gyon tár gyak szak sze rû le zá rá sá ra, el zá rá sá ra,
il let ve kö te le s ezek meg fe le lô ôr zé sé rôl gon dos -
kod ni.

11.12. Amennyi ben a biz to sí tó a kár meg elô zés re vo nat ko zó
sza bá lyok sú lyos meg sér té sét, vagy ezek be tar tá sá -
nak több szö ri el mu lasz tá sát ta pasz tal ja, kez de mé -
nyez he ti a szer zô dés azon na li mó do sí tá sát, vagy fel -
mon dá sát.

11.13. Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól,
ha bi zo nyít ja, hogy szerzôdô/biz to sí tott kár meg elô zé -
si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, a kár meg elô zé -
se érdekében nem tanúsította az általában elvárható
magatartást.

kár eny hí tÉ si kö te le zett sÉg

11.14. Szerzôdô/biz to sí tott a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke -
zé sét kö ve tô en kö te les a tô le tel he tô mó don min dent
meg ten ni a be kö vet ke zett ká rok elhárítására, eny hí té -
sé re, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi ak ra:

11.14.1. Szer zô dô/biz to sí tott kö te les min den tu do má sá ra ju tott
kárt ha la dék ta la nul, írás ban be je len te ni a biz to sí tó nak.

11.14.2. Szer zô dô/biz to sí tott kö te les a biz to sí tó szá má ra va la -
mennyi fel vi lá go sí tást, ok mányt meg ad ni, amely a kár
mér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz ren del ke zésé re áll.

11.14.3. Szer zô dô/biz to sí tott kö te les a biz to sí tó szá má ra a
har ma dik fél lel szem be ni vissz ke re se ti igé nyek ér vé -
nye sí té sé nek le he tô sé gét biz to sí ta ni és az eh hez
szük sé ges va la mennyi ere de ti ok mányt, bi zony la tot a
biz to sí tó ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

11.15. A köz vet len vész hely zet el há rí tá sát, il let ve a kár ese -
mény elôt ti ál la pot hely re ál lí tá sát a biz to sí tott nak kell
kez de mé nyez nie, meg szer vez nie és bo nyo lí ta nia, a
le het sé ges mi nô sé gi és mû sza ki meg ol dá sok kö zül
az adott kö rül mé nyek hez ké pest leg gaz da sá go sab -
ban meg va ló sít ha tó al ter na tí va vá lasz tá sá val.

11.16. Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól,
ha bi zo nyít ja, hogy szerzôdô/biz to sí tott kárenyhítési
kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, a kár enyhítése ér -
de kében nem tanúsította az általában elvárható ma -
ga tartást.
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kár Be je len tÉ si kö te le zett sÉg

11.17. Biz to sí tá si ese mény (kár ese mény) be kö vet ke zé se
ese tén a biz to sí tott és/vagy a tel je sí té si se géd a tu do -
más ra ju tást kö ve tô en azon nal, de leg ké sôbb 2 mun -
ka na pon be lül kö te les ér te sí te ni a biz to sí tót, egy ben
le he tô vé kell ten ni a kár be je len tés tar tal má nak (fe de -
zet, jog alap, összeg sze rû ség) el len ôr zé sét.

11.18. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sekor ese tén szer -
zô dô/biz to sí tott kö te les a biz to sí tó ren del ke zés re bo -
csá ta ni min den olyan dokumentumot, iratot, ok ira tot,
ame lyek a tu laj do ni vi szo nyok, a kár igény jog alap já -
nak, a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek, a kár té -
rí té si összeg meg ál la pí tá sá nak el bí rá lá sá hoz szük sé -
ge sek. A kár be je len tés hez a 11.23. pontban rész le te -
zett do ku men tu mo kat kell csa tol ni.

11.19. Mind azon kö vet kez mé nyi ká rok, me lye ket szer zô dô/biz -
to sí tott vagy tel je sí té si se gé dei a káreseménnyel kap -
cso la tos in for má ci ók, ok má nyok ké se del mes át adá sá val
vagy vissza tar tá sá val okoz tak, a biz to sí tot tat ter he lik.

11.20. A káreseménnyel össze füg gô eset le ges ha tó sá gi vagy
bí ró sá gi el já rást a biz to sí tó ré szé re írás ban be kell je -
len te ni.

11.21. Tûz vagy rob ba nás be kö vet ke zé se kor a biz to sí tott kö -
te les a ke let ke zett kárt a tûz ren dé sze ti ha tó ság nak is
be je len te ni.

11.22. Be tö réses lo pás, rongálás, vanda liz mus biz to sí tá si
ese mény be kö vet ke zé se kor a biz to sí tott kö te les a
kár ese mény hely szí ne sze rin ti il le té kes rend ôr ha tó -
ság nál fel je len tést ten ni.

11.23. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be,
amennyi ben a biz to sí tott kár be je len té si kö te le zett sé -
gét nem tel je sí ti és emi att lé nye ges kö rül mé nyek utóbb
ki de rít he tet le nek ké vál tak.

szol gál ta tá s igÉny lÉ se

11.24. A biz to sí tó a be je len tett szol gál ta tá si igé nyek el bí rá lá -
sá hoz a szol gál ta tás ra va ló jo go sult ság, a jog alap, va -
la mint a biz to sí tá si szol gál ta tás mér té ké nek meg ál la -
pí tá sá hoz szük sé ges do ku men tu mo kat jo go sult be -
kér ni az aláb bi ak sze rint:

11.24.1. Jo go sult ság:
• ki töl tött, alá írt kár be je len tô lap;
• sze mély azo nos sá got iga zo ló ok irat (sze mély iga zol -

vány, út le vél, jo go sít vány);
• lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vány má so la ta;
• tu laj don jo got, hasz ná la ti jo got bi zo nyí tó ira tok;
• zálogjogosult nyi lat ko za ta a biz to sí tott ré szé re tör té -

nô ki fi ze tés en ge dé lye zé sé rôl;
• kedvezményezetti jo go sult sá got és azonosíthatósá-

got iga zo ló ok ira tok;
• fe le lôs sé gi kár igényt iga zo ló do ku men tum;
• fe le lôs sé gi kár oko zást el is me rô nyi lat ko zat;
• bér le ti szer zô dés, köl csön szer zô dés, fe le lôs ôr zés -

re vo nat ko zó do ku men tum (a va gyon tárgy tu laj do -
no sá nak meg ne ve zé sé vel);

• ha gya té ki vég zés;
• alá írá si cím pél dány, tár sa sá gi szer zô dés, ala pí tó

ok irat;
• TAJ-kár tya;
• adó azo no sí tót, adó szá mot iga zo ló do ku men tum;
• meg ha tal ma zás, amennyi ben nem a biz to sí tott/ká -

ro sult jár el sa ját ne vé ben;
• ÁFA jo go sult ság gal kap cso la tos do ku men tum, nyi -

lat ko zat;
• örök lé si bi zo nyít vány, ha gya ték áta dó vég zés (ba le -

se ti ha lál ese tén);
• gyám ha tó sá gi ren del ke zés;
• mun ka szer zô dés;
• ke re sô kép te len sé get iga zo ló do ku men tum.

11.24.2. Jog alap:
A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé si kö rül mé nye i nek
és kö vet kez mé nye i nek pon tos tisz tá zá sá hoz szük sé -
ges do ku men tu mok:
• a kár be je len tés ben hi vat ko zott ká ro so dás okát, mér -

té két iga zo ló do ku men tu mok;
• a biz to sí tá si szer zô dés ben fog lalt fel té te lek tel je sü -

lé sét bi zo nyí tó do ku men tum;
• a biz to sí tott/ká ro sult sze mély nyi lat ko za ta a biz to sí -

tá si ese mény kö rül mé nyei rôl;
• a biz to sí tá si ese ménnyel össze füg gés ben ren del ke -

zés re ál ló jegy zô köny vek má so la ta;
• tûz- és rob ba nás kár tûz ren dé sze ti ha tó ság nál tör té -

nô be je len té sé nek té nyét iga zo ló ok irat;
• az el já ró tûz ren dé sze ti ha tó ság/tûz vizs gá ló ál tal ki -

ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vány/iga zo lás/ha tá ro zat
vagy tûz vizs gá la ti je len tés, vagy az il le té kes jegy zô
ha tá ro za ta;

• be tö ré ses lo pás, rab lás, illeteve vandalizmus ese tén
a rend ôr sé gi jegy zô könyv má sol ata;

• bün te tô el já rás so rán a nyo mo zó ha tó ság vagy a bí -
ró ság ál tal ho zott ha tá ro zat;

• amennyi ben a biz to sí tá si ese ménnyel össze füg gés -
ben köz igaz ga tá si, ál la te gé szsé gü gyi vagy más ha -
tó sá gi el já rás in dult, az el já rás so rán ke let ke zett, il -
le tô leg az el já rás anya gát ké pe zô ira tok;

• rend ôr ség, tûz ren dé szet, ka taszt ró fa vé de lem, köz -
igaz ga tá si vagy más ha tó ság ál tal foly ta tott el já rás
do ku men tu ma i nak (pl. rend ôr ha tó sá gi jegy zô könyv)
má so la ta;

• ha tó sá gi iga zo lás (ké mény sep rô, víz mû, áram szol -
gál ta tó, mobil/vezetékes telefonszolgáltató, internet -
szol gáltató, ár víz vé del mi, OMSz);

• épí tés ügyi ha tó ság ál tal ki adott épí té si en ge dély,
bon tá si ha tá ro zat;

• en ge dé lye zé si ter vek, terv do ku men tá ció;
• épí té si nap ló;
• szak ha tó sá gi jegy zô köny vek;
• ha tó ság ré szé re tör tént be je len tés, fel je len tés má so -

la ta;
• tanúk nyilatkozatai;
• kis ál lat Egész ség ügyi könyv (ol tá si könyv), ál la tor -

vo si iga zo lás;
• ba le se ti ha lál ese tén a ha lot ti anya köny vi ki vo nat és a

ha lál okát iga zo ló or vo si, vagy ha tó sá gi bi zo nyít vány;
• in gat lan adás vé te li szer zô dés.
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11.24.3. Szol gál ta tá si összeg:

11.24.3.1. Va gyo ni ká rok:
• összeg sze rû en meg ha tá ro zott szol gál ta tá si igény;
• be kö vet ke zett va gyo ni hát rány mér té két, il let ve an -

nak já ru lé kos költ sé ge it iga zo ló do ku men tu mok;
• ká ro so dott va gyon tár gyak té te les lis tá ja;
• ká ro so dott va gyon tár gyak ér té két iga zo ló do ku men -

tu mok (szám la, blokk, bizonylat, szer zô dés stb.);
• ma rad vány lis ta;
• szak vé le mény (szer viz, zár- és nyom szak ér tô, ta laj -

me cha ni kai, ge o ló gi ai stb.), igaz ság ügyi szak ér tôi
vé le mény;

• mû sza ki terv, mû sza ki le írás;
• té te les hely re ál lí tá si, ja ví tá si ár aján lat, költ ség ve tés,

kal ku lá ció;
• té te les ja ví tá si, be szer zé si, pót lá si szám la;
• ki vi te le zô vel kö tött szer zô dés má so la ta;
• fo tó a cse rélt, sé rült va gyon tárgy ról, al kat rész rôl;
• táv fe lü gye le ti szer zô dés, ri asz tá si nap ló, ki vo nu lá si

jegy zô könyv;
• ga ran ci á ra, jót ál lás ra vo nat ko zó do ku men tu mok;
• tí pus- és ere det iga zo ló ok mány (ere de ti név re szóló

be szer zé si szám lák, nyug ták, ga ran cia je gyek, adás -
vé te li szer zô dés, mû sza ki le írás, biz to sí tott va gyon -
tár gyak fo tói, amennyi ben ilyen ké szült);

• lel tá ri do ku men tá ció, be szer zé si szám la, szál lí tó le -
vél;

• a biz to sí tá si ese ménnyel kap cso la tos men tés hez,
kár meg elô zés hez, kár eny hí tés hez igény be vett esz -
kö zök, erô for rá sok hasz ná la ta so rán ke let ke zett költ -
sé gek iga zo lá sá ra al kal mas do ku men tu mok.

11.24.3.2. Sze mély sé rü lé ses ká rok:
• or vo si szak vé le mény má so la ta;
• kór há zi zá ró je len tés (kór há zi ke ze lés ese tén), vagy

am bu láns lap má so la ta;
• akut sza kor vo si el lá tás do ku men tu mai (az or vo si je -

len tés va la mennyi sé rü lés jel le gé nek és mér té ké nek
le írá sá val és di ag nó zi sá val, il le tô leg az egész ség ká -
ro so dás mér té ké nek iga zo lá sá val, rönt gen le le tek,
kont roll vizs gá la tok do ku men tu mai);

• a biz to sí tott biz to sí tá si ese ménnyel és a kór elôz mé -
nyi ada tok kal össze füg gô egész ség ügyi do ku men tu -
mai (há zi-, üze mor vo si, a já ró- és fek vô be teg el lá tás
so rán ke let ke zett ira tok, gyógy szer fel hasz ná lást iga -
zo ló ira tok, do ku men tu mok);

• a tár sa da lom biz to sí tási szerv, vagy más sze mély,
szer ve zet ál tal ke zelt, a biz to sí tá si ese ménnyel, vagy
an nak alap já ul szol gá ló kö rül ménnyel kap cso la tos
biztosítotti ada to kat tar tal ma zó ira tok (a jo go sult ti -
tok tar tás aló li fel men tés hez és adat be ké rés hez szük -
sé ges meg ha tal ma zá sa alap ján).

11.25. A szol gál ta tá si igé nyek el bí rá lá sá hoz a fen ti ek ben
rész le te zett do ku men tum tí pu sok mel lett a Kü lö nös, il -
let ve a Kü lön fel té te lek a szolgáltatási kötelezettség
teljesítésének feltételeként to váb bi, a szerzôdô/bizto -
sí tott által benyújtandó spe ci á lis do ku men tu mo kat is
meg je löl het nek.

11.26. A fen ti ek ben fel so rolt do ku men tu mo kat min den eset -
ben ma gyar nyel ven kell a biz to sí tó ren del ke zé sé re
bo csá ta ni. Amennyi ben va la mely, a kár igény ér vé nye -

sí té sé hez szük sé ges do ku men tum ma gyar nyel ven
nem áll ren del ke zés re, an nak for dí tá si költ sé ge az
igény ér vé nye sí tô jét ter he li.

11.27. A biz to sí tó a szol gál ta tá si igény el bí rá lá sá hoz a be -
csa tolt ira to kat, do ku men tu mo kat el len ôriz he ti, il let ve
a kár igény el bí rá lá sá hoz egyéb ira to kat és do ku men -
tu mo kat ma ga is be sze rez het.

11.28. A biz to sí tó szol gál ta tá sa tel je sí té sé nek ese dé kes sé -
gét csak olyan ok irat be mu ta tá sá tól te he ti füg gô vé,
amely a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek iga zo -
lá sá hoz, il let ve a tel je sí ten dô szol gál ta tás mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges. A biz to sí tá si szol gál ta -
tás tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét a be je len tett biz to -
sí tá si ese mény te kin te té ben in dult sza bály sér té si el já -
rás jog erôs be fe je zé sé hez, illetve a bün te tô el já rás nak
a bí ró ság jog erôs ügy dön tô ha tá ro za tá val vagy vég le -
ges sé vált nem ügy dön tô vég zé sé vel tör té nô be fe je -
zé sé hez, va la mint az ügyész ség nek vagy a nyo mo zó
ha tó ság nak a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés vagy
köz ve tí tôi el já rás cél já ból tör té nô fel füg gesz tés rôl szó -
ló, il let ve to váb bi jog or vos lat tal nem tá mad ha tó el já -
rást meg szün te tô ha tá ro za ta meg ho za ta lá hoz a biz to -
sí tó nem köt he ti.

11.29. A biz to sí tott il le tô leg a ká ro sult – a fen ti ek ben rész le te -
zett do ku men tu mok kö rén túl – jo go sult a ká rok és költ -
sé gek egyéb ok má nyok kal, do ku men tu mok kal tör té nô
iga zo lá sá ra is a bi zo nyí tás ál ta lá nos sza bá lyai sze rint
an nak ér de ké ben, hogy kö ve te lé sét ér vé nye sít hes se.

együtt mû kö dÉ si kö te le zett sÉg

11.30. A szer zô dés fenn ál lá sa alatt a biz to sí tó jo go sult a fen -
ti ek ben rész le te zett biz to sí tott va gyon tár gyak ra vo -
nat ko zó kár meg elô zé si, kár eny hí té si kö te le zett sé gek
vég re haj tá sát és be tar tá sát, to váb bá a biz to sí tott va -
gyon tár gyak ál la po tát – szük ség ese tén va la mely
szak ha tó ság gal együtt mû köd ve – a hely szí nen a szer -
zô dés tar ta ma alatt bár mi kor el len ôriz ni.

11.31. A biz to sí tó jo go sult a sé rült va gyon tár gyak szem lé jé re,
szük ség ese tén pót szem lét, il let ve a hely re ál lí tást, ja -
ví tást kö ve tô en is mé telt el len ôr zést tart hat.

állaPotmegôrzÉsi kötelezettsÉg

11.32. A kár ese mény hely szí ni szem lé jé nek meg kez dé sé ig,
de leg ké sôbb a kár ese mény be je len té sét kö ve tô 3 na -
pig, a kár ese mény hely szí nén leg fel jebb csak a kár -
eny hí tés hez el en ged he tet le nül szük sé ges mér té kû
vál to zá sok esz kö zöl he tôk.

11.33. Amennyi ben a meg en ge dett nél na gyobb mér té kû vál -
toz ta tás mi att a biz to sí tó szá má ra a fi ze té si kö te le zett -
ség el bí rá lá sa szem pont já ból lé nye ges kö rül mé nyek
tisz tá zá sa le he tet len né vált, a biz to sí tó kö te le zett sé ge
nem áll be.

megtÉrítÉsi igÉny

11.34. A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig meg té -
rítési igény illeti meg a károkozóval szemben, kivéve,
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ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élô
hozzátartozó.

11.35. A biz to sí tott köteles a meg té rí té si igény ér vé nye sít é -
sé hez szük sé ges va la mennyi ere de ti ok mányt, bi -
zony la tot a biz to sí tó ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

a Biztosított vagyontárgy megkerülÉse

11.36. Amennyi ben a be tö rés, lo pás- vagy rab lás kár meg té -
rí té sét kö ve tô en az el tu laj do ní tott va gyon tárgy meg ke -
rül, ezt a biz to sí tott a tu do más ra ju tás tól szá mí tott 2
mun ka na pon be lül kö te les be je len te ni a biz to sí tó nak.
Kö te les to váb bá nyi lat koz ni ar ról, hogy a meg ke rült
va gyon tárgy ra igényt tart-e.

11.36.1. Amennyi ben a biz to sí tott a meg ke rült va gyon tárgy ra
igény tart, kö te les vissza té rí te ni a biz to sí tó nak a ki fi -
ze tett szol gál ta tást, il let ve an nak a be tö rés sel, lo pás -
sal vagy rab lás sal köz vet le nül össze füg gés ben szük -
sé ges sé vált – hely re ál lí tá si költ ség gel csök ken tett –
ré szét.

11.36.2. Amennyi ben a biz to sí tott nem tart igényt a meg ke rült
va gyon tárgy ra, kö te les azt a biz to sí tó nak ha la dék ta la -
nul át ad ni.

12. A BIZ TO SÍ TÓ KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

a Biz to sí tó tá jÉ koz ta tá si kö te le zett sÉ ge

12.1. A biz to sí tó kö te les a szer zô dôt tá jé koz tat ni:
a) a szer zô dés ada ta i ról;
b) a be je len tett ká rok ren de zé sé nek stá tu szá ról;
c) a folyamatban lévô ki fi ze té sek rôl, il let ve ezek

eset le ges aka dá lyai ról.

szol gál ta tá si kö te le zett sÉg

12.2. A biz to sí tá si szerzôdésben részletezett va gyon cso -
por tok ba so rolt biz to sí tott va gyon tár gyak biz to sí tá si
ese mé nyek ál tal oko zott ká ra it a biz to sí tó az aláb bi ak
fi gye lem be vé te lé vel té rí ti meg, ma xi mum a biz to sí tá si
összeg mér té ké ig:

a) épü let va gyon cso port: kár idô pon ti új ér té ken szá mí -
tott ja ví tá si, hely re ál lí tá si, vagy új ra épí té si ér té ken;

b) ház tar tá si in gó sá gok: kár idô pon ti újrabeszerzési,
vagy új ér té ken;

c) ér ték tár gyak: kár idô pon ti va ló sá gos ér té ken;
d) vál lal ko zás va gyon tár gyai:

• kár idô pon ti valóságos ér té ken;
• sa ját elô ál lí tá sú kész le teket elô ál lí tá si ön költ sé -

gen.

12.3. A ja ví tás sal hely re ál lít ha tó ká rok ese tén a biz to sí tó a
ja ví tás (hely re ál lí tás) költ sé ge it té rí ti. Amennyi ben a
ja ví tás vár ha tó költ sé ge a va gyon tárgy kár idô pon ti új -
ra épí té sé nek, vagy új rabe szer zé sé nek ér té két meg -
ha lad ja, a biz to sí tó a va gyon tárgy új ra épí té si, vagy új -
rabe szer zé si költ sé gét té rí ti.

12.4. Az új ér ték meg ál la pí tásá nak alap ja a ká ro so dott épü -
let tel, épü let résszel azo nos nagy sá gú és kivi te le zett -
sé gû épü let, épít mény át la gos új ra épí té si költ sé ge, in -
gó sá gok nál az új rabe szer zé si ér ték.

12.5. A ja ví tá si, hely re ál lí tá si, új já épí té si és új rabe szer zé si
költ sé ge ket ter he lô ál ta lá nos for gal mi adót (ÁFA) a
biz to sí tó ki zá ró lag ab ban az eset ben té rí ti meg, ha a
biz to sí tott az adott biz to sí tott va gyon tárgy kap csán
nem jo go sult az ÁFA vissza igény lés re és a ja ví tás ról,
hely re ál lí tás ról, új ra épí tés rôl, új rabe szer zés rôl szám -
lát csa tol.

12.6. Épü let ká rok ese té ben a biz to sí tó kár té rí té si kö te le zett -
sé ge a sé rült fe lü le tek ki ja ví tá sá nak, hely re ál lí tá sá nak
költ sé ge i re vo nat ko zik. Meg té rí ti azon ban a biz to sí tó a
tel jes he lyi ség fe lü le té nek hely re ál lí tá sát, ha a he lyi ség
mennye ze te és egyik azo nos ki vi te le zé sû ol dal fa la sé -
rül, vagy két azo nos ki vi te le zé sû ol dal fala sé rül. Bur ko -
la tok kal bo rí tott fe lü let tel jes egé szé nek új ra bur ko lá sát
ki zá ró lag csak ab ban az eset ben fe de zi a biz to sí tó, ha
a ká ro so dás mér té ke meg ha lad ta az 50%-ot.

12.7. Bér le mé nyek ká ro so dá sa ese tén a biz to sí tó a bér lô
ál tal kö tött biz to sí tás alap ján a kárt ki zá ró lag olyan
mér ték ben té rí ti meg, amek ko ra mér ték ben a biz to sí -
tott bér lô, azért jog sza bály, vagy a bér le ti szer zô dés
alap ján fe le lôs ség gel tar to zik.

12.8. A biz to sí tá si össze gen fe lül meg té rí ti a biz to sí tó az
épü let biz to sí tás biz to sí tá si össze gé nek ma xi mum 5%-
áig a biz to sí tott va gyon tárgy ká ro so dá sá val össze füg -
gés ben a biz to sí tot tat ter he lô aláb bi ese tek iga zolt és
in do kolt, a szo ká sos, il let ve szük sé ges mér té ket meg
nem ha la dó költ sé ge it:

a) rom és tör me lék el ta ka rí tás, el szál lí tás és le ra kás,
vagy meg sem mi sí tés költ sé gei;

b) a kár hely szín meg tisz tí tá si és egy sze ri ta ka rí tá si
költ sé gei;

c) biz to sí tot tat ter he lô ol tás, men tés költ sé gei;
d) ter ve zés és ha tó sá gi en ge dé lye zés költ sé gei;
e) min den egyéb szük sé ges kár eny hí tés költ sége;
f) ide ig le nes la kás bér le ti dí já nak költ sé ge;
g) köl tö zé si költ sé gek.

Az f) pon tban meg je lölt költ sé ge ket a ki köl tö zés tôl a
vissza köl tö zé sig ter je dô tar tam ra, de ma xi mum 180
nap ra vo nat ko zó an té rí ti a biz to sí tó, amennyi ben a biz -
to sí tott épü le tet biz to sí tá si ese mény ál tal oko zott kár
mi att az il le té kes ha tó ság lak ha tat lan ná nyil vá nítja.

12.9. Ba le set biz to sí tá si ese mény, illetve a kiegészítô fede -
zet cso ma gokban vállalt biztosítási események be kö -
vet ke zé se ese tén, a biz to sí tó leg fel jebb az adott
bizto sí tá si ese mény hez tar to zó biz to sí tá si össze get fi -
ze ti meg, a Kü lö nös, illetve Kü lön fel té te lek ben rész -
le te zett sza bá lyok alap ján.

12.10. A biztosító által teljesített kártérítés a biztosítási
összeget nem csökkenti.



25

Á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k

a szol gál ta tá si kö te le zett sÉg kor lá to zá sa

12.11. Standard négyzetméter egységárak alkalmazásával
lét rejött szerzôdés esetében, amennyi ben a kár ese -
mény idô pont já ban a szer zô dô ál tal meg ha tá ro zott és
a biztosítási szerzôdésben meg je lölt hasz nos alap te -
rü let ki sebb, mint a la kó épü let va lós hasz nos alap te -
rü le te (alul biz to sí tott ság), úgy a biz to sí tó a fen ti ek ben
rész le te zett költ sé ge ket, a biz to sí tott és a tény le ge -
sen hasz nos alap te rü let ará nyá ban téríti.

12.12. Amennyi ben a biztosítási szer zô dés a biztosító által
al kal ma zott stan dard négy zet mé ter egy ség árak kal kal -
ku lált biz to sí tá si összeg tôl el té rô biz to sí tá si összeg gel
jön lét re, úgy a biz to sí tó a fen ti ek ben rész le te zett költ -
sé ge ket a biz to sí tott és a va ló sá gos új ra épí té si, új já -
épí té si épü letér ték ará nyá ban nyújt ja.

12.13. A szol gál ta tá si összeg bôl min den eset ben le vo nás ra
ke rül a fel hasz nál ha tó (hasz no sít ha tó) ma rad vá nyok
ér té ke, va la mint az adó ha tó ság tól, il let ve egyéb hely -
rôl vis sza igé nyel he tô, vagy egyéb mó don meg té rült
összeg.

12.14. Amennyi ben a biz to sí tott va gyon tárgy avult sá ga (va -
ló sá gos ér ték/új ra épí té si, újrabeszerzési ér ték) a kár -
ese mény idô pont já ban épü le tek ese té ben meg ha lad -
ta a 75%-ot, in gó sá gok ese té ben a 80%-ot, a té rí tés
össze ge az avult ság mér té ké vel ará nyo san csök ken.

12.15. A kár idô pon ti avult ér té ket (va ló sá gos ér ték) épü le tek
ese tén az épí tés, in gó sá gok nál a vá sár lás óta el telt
idô szak ra esô ér ték csök ke nés fi gye lem bevé te lé vel ál -
la pít ja meg a biz to sí tó úgy, hogy a kár idô pon ti új ra épí -
té si, vagy új ér té ket csök ken ti a va gyon tárgy élet ko rá -
nak, hasz nált sá gi fo ká nak meg fe le lô összeg gel
(amor ti zá ció).

12.16. Amennyi ben a biz to sí tó a biz to sí tott ál tal kez de mé nye -
zett meg ol dás nál gaz da sá go sabb, de az zal mi nô sé gi -
leg és mû sza ki lag is egyen ér té kû, más meg ol dást ja -
va sol a ke let ke zett kár eny hí té sé re, il let ve hely re ál lí -
tá sá ra, de a biz to sí tott et tôl el tér, az eset le ges több -
let költ sé ge ket a biz to sí tó nem té rí ti meg.

12.17. Amennyi ben a kár ese mény elôt ti ál la pot a ká ro so dot -
tal meg egye zô mû sza ki pa ra mé te rek kel egyen ér té kû
mó don (pl. tech no ló gia vál tás mi att) már nem ál lít ha tó
hely re, ak kor a biz to sí tó a kor sze rûbb tech no ló gia ér -
ték nö ve lô ha tá sát a kár té rí té si összeg bôl le von ja.

12.18. A be tö ré ses lo pás biz to sí tá si ese mény ál tal oko zott
ká ro kat a biz to sí tó az In gó ság biz to sí tás Kü lö nös fel té -
te le i nek 6. pont já ban meg ha tá ro zott kor lá to zá sok fi -
gye lem be vé te lé vel té rí ti.

a szol gál ta tá si kö te le zett sÉg ha tár ide je

12.19. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gét a kár ese mény
el bí rá lás hoz szük sé ges utol só do ku men tum be ér ke -
zé sé tôl szá mí tott tizenöt na pon be lül tel je sí ti.

köz re ha tás

12.20. Amennyi ben a kár be kö vet ke zésé ben a biz to sí tá si
ese mé nyen kí vül egyéb, más té nye zô is köz re ha tott,
a biz to sí tó a kárt olyan mér ték ben té rí ti meg, ami lyen
mér ték ben az a biz to sí tá si ese ménnyel össze füg gés -
ben áll.

13. MEN TE SÜ LÉS

13.1. Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól,
ha bi zo nyít ja, hogy a kárt jog el le ne sen, szán dé kos
vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tás sal

a) a szer zô dô fél vagy a biz to sí tott;
b) a ve lük kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó juk,

ér demi vezetésre jogosult tag juk, al kal ma zott juk,
meg bí zott juk; vagy

c) a biz to sí tott jo gi sze mély  ügyvezetésének vagy
szak mai vezetésének ve ze tô be osz tá sú tiszt ség -
vi se lô je vagy a biz to sí tott va gyon tárgy ke ze lé sé re
jo go sí tott tag ja, mun ka vál la ló ja vagy meg bí zott ja
okoz ta.

13.1.1. Súlyosan gondatlan magatartásnak minôsül például,
ha a kár:

a) al ko ho los be fo lyá solt sá ggal (0,8 ez re lék fö löt ti vé -
r al ko hol szint);

b) jo go sít vány nél kü li, vagy it tas gép jár mû ve ze té s sel;
c) ká bí tó, vagy bó dí tó ha tá sú anyag hasz ná la tá val

kap cso la tos be fo lyá solt sá ggal
okozati összefüggésben következett be.

13.2. Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól,
ha bi zo nyít ja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szer -
zôdô kármegelôzési vagy kárenyhítési kötelezett sé -
gének megszegésével okozta, azaz a kár meg elô zé -
se, enyhítése érdekében nem tanúsította az általában
elvárható magatartást.

13.3. Ki egé szí tô ba le set biz to sí tás ese tén, amennyi ben a
biz to sí tott ba le se ti ha lá lát a biz to sí tá si összeg re jo go -
sult szán dé kos ma ga tar tá sa idéz te elô, ezen ked vez -
mé nye zett, vagy örö kös vo nat ko zá sá ban a biz to sí tó
men te sül a szol gál ta tá si kö te le zett ség alól.

13.4. Fen ti e ken túl a ki egé szí tô biz to sí tá sok és fedezetek
Ál ta lá nos, Kü lö nös és Külön fel té te lei to váb bi men te -
sü lé si oko kat is meg ál la pít hat nak.

14. ÁL TA LÁ NOS KI ZÁ RÁ SOK

14.1. Nem té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tá si ese mé nyek ál tal
oko zott kö vet kez mé nyi ká ro kat.

14.2. Nem té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek oka
köz vet le nül, vagy köz vet ve, egész ben, vagy rész ben:

a) há bo rú, pol gár há bo rú, ka to nai erô nem zet kö zi al -
kal ma zá sa, har ci esz köz, vagy ha di a nyag fel hasz -
ná lá sá nak kö vet kez mé nye;
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b) pol gá ri za var gás, sztrájk, fel ke lés, zen dü lés, fosz -
to ga tás, egyéb erô sza kos cse lek mény kö vet kez -
mé nye;

c) bár mely tün te tés, ter ro riz mus, ide ért ve min den
olyan cse lek ményt is, me lyet va la mely tény le ges,
vagy vár ha tó an be kö vet ke zô ter ror cse lek mény
meg hiú sí tá sa, vagy az az el le ni vé de ke zés so rán
tesz nek;

d) nuk le á ris, mér ge zô bi o ló gi ai, vagy ve gyi anya gok
olyan ki bo csá tá sa, ki szö ké se, amely köz vet le nül,
vagy köz vet ve nuk le á ris su gár zást, ra di o ak tív ve -
gyi, bi o ló gi ai szennye zést ered mé nyez.

14.3. Nem té rí ti a biz to sí tó azon ká ro kat, ame lyek a biz to sí -
tott va gyon tárgy avult sá gá val, kar ban tar tás ának el -
mu lasz tá sá val, vagy az épí té si sza bá lyok be nem tar -
tá sá val össze füg gés ben kö vet kez tek be.

14.4. Nem téríti meg a biz to sí tó azt a kárt, amely az ere de -
ti vel nem meg egye zô mi nô sé gi elem, anyag stb. be -
épí té se, vagy egyéb ok mi att, az esz té ti kai ér ték csök -
ke nés bôl adó dik.

14.5. Nem té rí ti meg a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek
azok ban az épü le tek ben, épü let ré szek ben ke let kez tek,
ame lyek bon tá sát jog sza bály, vagy ha tó ság a kár ese -
mény be kö vet ke zé se elôtt rész ben, vagy egész ben
el ren del te.

14.6. Nem té rí ti meg a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek
olyan épü le tek ben, épü let ré szek ben ke let kez tek, ame -
lyek épí té sét, vagy fel újí tá sát jog sza bály, vagy ha tó -
sá gi ren del ke zés meg sze gé sé vel vé gez ték.

14.7. Nem té rí ti a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lye ket a
szer zô dô/biz to sí tott az zal idé zett elô, hogy a szer zô -
dés tar ta ma alatt, a ko ráb ban azo nos kár oko zá si kö -
rül mé nyek kel vissza té rô en oko zott kárt nem szün tet te
meg, a kár oko zá si kö rül ményt nem kü szö böl te ki, no ha
az gaz da sá gi lag és mû sza ki lag éssze rû rá for dí tás sal
meg szûn tet he tô, ki kü szö böl he tô, el ke rül he tô lett vol na.

14.8. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be,
amennyi ben az állandóan lakottként biztosított épület
ese té ben, a nem ál lan dó an la kott ál la pot hossza a
kár ese mény idô pont já ban a 270 na pot meg ha lad ja.

14.9. Fen ti e ken túl a ki egé szí tô biz to sí tá sok és fedezetek
Ál ta lá nos, Kü lö nös és Külön fel té te lei to váb bi kizárási
oko kat is meg ál la pít hat nak.

15. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

15.1. Je len biz to sí tási szerzôdésre az Ál ta lá nos, Kü lö nös
és Külön fel té te lei ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben
a 16.3. pontban részletezett eltérésekkel a Ptk.-t, a
biz tosítási szerzôdés alapján létrejött biztosítási jog -
viszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.

15.2. Az Ál ta lá nos és Kü lö nös fel té te lek ben is egya ránt sza -
bá lyo zot tak el té ré se ese tén a Kü lö nös fel té te lek ben
fog lal tak az irány adók.

Az Ál ta lá nos és/vagy Kü lö nös, illetve a Külön fel té te -
lek ben is egya ránt sza bá lyo zot tak el té ré se ese tén a
Kü lö n fel té te lek ben fog lal tak az irány adók.

15.3. Amennyi ben a Kü lö nös, illetve Külön fel té te lek más -
ként nem ren del kez nek, je len biz to sí tá si szer zô dés
alap ján ke let ke zett kár té rí té si igé nyek a kár ese mény
be kö vet ke zé sé tôl szá mí tott egy év alatt évül nek el. Az
egy éves el évü lési idô a következô idôpontokban
kezdôdik:

a) biz to sí tá si ese mény be je len té sé nek el ma ra dá sa
ese tén a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se kor;

b) biz to sí tá si ese mény be je len té se ese tén az utol só
irat biz to sí tó hoz tör tént be ér ke zé sét kö ve tô 16.
na pon;

c) biz to sí tá si ese mény be je len té se ese tén, amennyi -
ben a biz to sí tó ál tal igé nyelt irat, in for má ció, do ku -
men tum el ma rad, a biz to sí tó ál tal en nek tel je sí té -
sé re meg ha tá ro zott ha tár na pot kö ve tô na pon, ha -
tár idô hi á nyá ban a fel hí vást tar tal ma zó le vél kel té -
tôl szá mí tott 31. na pon;

d) a szer zô dés hosszabb tar ta má ra te kin tet tel nyúj -
tott tar tam en ged mény vissza kö ve te lé se irán ti igény
ese tén a szer zô dés meg szû né sé nek nap ján;

e) egyéb eset ben a kö ve te lés ese dé kes sé vá lá sá -
nak nap ján.

15.4. Je len biz to sí tá si szer zô dés kap csán eset le ge sen fel -
me rü lô pa na szo kat a biz to sí tó személyes ügyfélszol -
gá lati irodájához le het be nyúj ta ni, szóban (személye-
sen, telefo non) vagy írásban (személyesen vagy más
által át adott irat útján, postai úton, telefaxon, elektro -
ni kus le vél ben):

Cím: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.
Le ve le zé si cím: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Telefon: +36-1-433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

15.5. A biz to sí tá si szer zô dés, il let ve a tag sá gi jog vi szony
lét re jöt té vel, ér vé nyes sé gé vel, jog ha tá sa i val és meg -
szû né sé vel, to váb bá a szer zô dés sze gés sel és an nak
jog ha tá sa i val kap cso la tos eset le ges jog vi ták bí ró sá gi
el já rá son kí vü li ren de zé sé re ter mé sze tes sze mély fo -
gyasz tó írás ban pa naszt nyújt hat be a Pénz ügyi Bé -
kél te tô Tes tü let hez.

Cím: 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
Le ve le zé si cím: H-1525 Bu da pest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-1-48-99-700
Telefax: +36-1-48-99-102

A Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let el já rá sa megin dí tá sá nak
fel té te le, hogy a természetes személy fo gyasz tó elô -
ze te sen a biz to sí tó val köz vet le nül meg kí sé rel je a vi -
tás ügy ren de zé sét.

15.6. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése ese -
tén az MNB-hez lehet fordulni panasszal. 

Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
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15.7. A fen ti ek ben rész le te zett le he tô sé ge ken túl a fe lek bí ró -
ság hoz is for dul hat nak, illetve természetes személy fo -
gyasztónak nem minôsülô fél csak bírósághoz for dul hat.

15.8. A biz to sí tó fe lü gye le ti szer ve a Magyar Nemzeti Bank
(MNB).

Cím: 1054 Bu da pest, Szabadság tér 8-9.
Le ve le zé si cím: H-1534 Bu da pest, BKKP, Pf. 777.
Te le fon: +36-1-489-9100
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

15.9. Biz to sí tá si ti tok nak mi nô sül min den olyan – mi nô sí tett
ada tot nem tar tal ma zó –, a biz to sí tó, a vi szont biz to sí -
tó, a biz to sí tás köz ve tí tô ren del ke zé sé re ál ló adat,
amely a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, a biz to sí tás köz -
ve tí tô ügy fe le i nek – ide ért ve a ká ro sul tat is – sze mé -
lyi kö rül mé nye i re, va gyo ni hely ze té re, il let ve gaz dál ko -
dá sá ra vagy a biz to sí tó val, il let ve a vi szont biz to sí tó val
kö tött szer zô dé se i re vo nat ko zik.

15.10. A biz to sí tó ügy fe le i nek azon biz to sí tá si tit ka it jo go sult
ke zel ni, ame lyek a biz to sí tá si szer zô dés sel, an nak lét -
re jöt té vel, nyil ván tar tá sá val, a szol gál ta tás sal össze -
függ nek. Az adat ke ze lés cél ja csak a biz to sí tá si szer -
zô dés meg kö té sé hez, mó do sí tá sá hoz, ál lo mány ban
tar tá sá hoz, a biz to sí tá si szer zô dés bôl szár ma zó kö -
ve te lé sek meg íté lé sé hez szük sé ges, vagy a tör vény
(Bit.) ál tal meg ha tá ro zott egyéb cél le het.

15.11. A 15.10. pont ban meg ha tá ro zott cél tól el té rô cél ból
vég zett adat ke ze lést a biz to sí tó csak az ügy fél elô ze -
tes hoz zá já ru lá sá val vé gez het. A hoz zá já ru lás meg -
ta ga dá sa mi att az ügyfelet nem ér he ti hát rány, és an -
nak meg adá sa ese tén ré szé re nem nyújt ha tó elôny.

15.12. A biz to sí tá si ti tok te kin te té ben, idô be li kor lá to zás nél -
kül – ha tör vény más ként nem ren del ke zik – ti tok tar -
tá si kö te le zett ség ter he li a biz to sí tó vagy vi szont biz to -
sí tó tu laj do no sa it, ve ze tô it, al kal ma zot ta it és mind azo -
kat, akik ah hoz a biz to sí tó val kap cso la tos te vé keny -
sé gük so rán bár mi lyen mó don hoz zá ju tot tak.

15.13. A Bit. 136. §-a sze rint az ügy fél egész sé gi ál la po tá val
össze füg gô az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló -
dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rôl és vé del mé rôl szó -
ló tör vény ben (a to váb bi ak ban: Eüak.) meg ha tá ro zott
egész ség ügyi ada to kat a biz to sí tó a 135. § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott cé lok ból, az Eüak. ren del ke -
zé sei sze rint, ki zá ró lag az érin tett kifejezett hoz zá já -
ru lá sá val ke zel he ti.

15.14. Je len szer zô dés kap csán az ügy fél sze mé lyes ada ta -
i nak, to váb bá egész sé gi ál la po tá val össze füg gô ada -
ta i nak ke ze lé sé re vo nat ko zó hoz zá já ru lá sát az aján -
lat té tel so rán és/vagy a biz to sí tá si szol gál ta tás igény -
be vé te lét köz vet le nül meg elô zô en ad ja meg.

15.15. A biz to sí tó a sze mé lyes ada to kat, to váb bá az egész -
ség ügyi ál la pot tal köz vet le nül össze füg gô, ál ta la ke -
zelt ada to kat a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak
ide jén, va la mint azon idô tar tam alatt ke zel he ti, amed -
dig a biz to sí tá si jog vi szonnyal kap cso lat ban igény ér -
vé nye sít he tô.

A biz to sí tó és a vi szont biz to sí tó kö te les tö röl ni min den
olyan, ügy fe le i vel, volt ügy fe le i vel vagy lét re nem jött
szer zô dés sel kap cso la tos sze mé lyes ada tot, amely nek
ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si cél meg szûnt, vagy
amely nek ke ze lé sé hez az érin tett hoz zá já ru lá sa nem
áll ren del ke zés re, il let ve amely nek ke ze lé sé hez nincs
tör vé nyi jog alap.

15.16. Sze mé lyes ada tot ke zel ni, csak meg ha tá ro zott cél ból,
jog gya kor lá sa és kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben
le het. Csak olyan sze mé lyes adat ke zel he tô, amely az
adat ke ze lés cél já nak meg va ló su lá sá hoz el en ged he -
tet len, a cél el éré sé re al kal mas, de csak a cél meg va -
ló su lá sá hoz szük sé ges mér ték ben és ide ig. Az ada to -
kat a biz to sí tó ke ze li és dol goz za fel.

15.17. Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik sze -
mély nek, ha a tör vény alap ján a ti tok tar tá si kö te le zett -
ség nem áll fenn, il let ve a biz to sí tó ügy fe le vagy an nak
tör vé nyes kép vi se lô je a ki szol gál tat ha tó biz to sí tá si ti -
tok kört pon to san meg je löl ve, er re vo nat ko zó an írás ban
fel men tést ad.

15.18. A Bit. 138. §-a alap ján a biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá -
nak kö te le zett sé ge nem áll fenn:
a) a fel adat kö ré ben el já ró Fe lü gye let tel,
b) az elôkészítô eljárást folytató szervvel, a nyo mo zó

ha tó ság gal és az ügyész ség gel,
c) bün te tô ügy ben, pol gá ri pe res vagy nemperes el já -

rás ban, köz igaz ga tá si per ben el já ró bí ró ság gal, a
bí ró ság ál tal ki ren delt szak ér tô vel, to váb bá a vég -
re haj tá si ügy ben el já ró önál ló bí ró sá gi vég re haj tó -
val, a csôd el já rás ban el já ró va gyon fel ügye lô vel, a
fel szá mo lá si el já rás ban el já ró ide ig le nes va gyon -
fel ügye lô vel, rend kí vü li va gyon fel ügye lô vel, fel szá -
mo ló val,  a ter mé sze tes sze mé lyek adós ság ren de -
zé si el já rá sá ban el já ró fô hi te le zô vel, Csa lá di Csôd -
vé del mi Szol gá lat tal, csa lá di va gyon fel ügye lô vel,
bí ró ság gal,

d) a ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zô vel, to váb bá
az ál ta la ki ren delt szak ér tô vel,

e) az adó ha tó ság gal szem ben, ha adó ügy ben, az
adó ha tó ság fel hí vá sá ra a biz to sí tót tör vény ben
meg ha tá ro zott kör ben nyi lat ko zat té te li kö te le zett -
ség, vagy ha biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô adó -
kö te le zett ség alá esô ki fi ze tés rôl tör vény ben meg -
ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ter he li,

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

g) a fel adat kö ré ben el já ró Gaz da sá gi Ver seny hi va tal -
lal,

h) a fel adat kö ré ben el já ró gyám ha tó ság gal,
i) az egész ség ügy rôl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény

108. § (2) be kez dé sé ben fog lalt eset ben az egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv vel,

j) a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te
ese tén a tit kos in for má ció gyûj tés re fel ha tal ma zott
szerv vel,

k) a vi szont biz to sí tó val, a csoport másik vállalkozá sá -
val, va la mint együtt biz to sí tás ese tén a koc ká zat -
vál la ló biz to sí tók kal,

l) törvényben szabályozott adat to váb bí tá sok so rán
át adott ada tok te kin te té ben a köt vény nyil ván tar tást
ve ze tô köt vény nyil ván tar tó szerv vel, a kár tör té ne ti
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nyil ván tar tást ve ze tô kár nyil ván tar tó szerv vel, to -
váb bá a jár mû nyil ván tar tás ban nem sze rep lô gép -
jár mû vek kel kap cso la tos köz úti köz le ke dé si igaz ga -
tá si fe la da tok kal össze füg gô ha tó sá gi ügyek ben a
köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság gal, va la mint a köz -
úti köz le ke dé si nyil ván tar tá si szer vé vel,

m) az állományátruházás ke re té ben át adás ra ke rü lô
biz to sí tá si szer zô dé si ál lo mány te kin te té ben – az
er re irá nyu ló meg ál la po dás ren del ke zé sei sze rint –
az át ve vô biz to sí tó val,

n) a kár ren de zés hez és a meg té rí té si igény ér vé nye -
sí té sé hez szük sé ges ada tok te kin te té ben és az
ezen ada tok egy más köz ti át adá sá val kap cso lat ban
a Kár ta la ní tá si Szám lát és a Kár ta la ní tá si Ala pot
ke ze lô szer ve zet tel, a Nem ze ti Iro dá val, a le ve le -
zô vel, az In for má ci ós Köz pont tal, a Kár ta la ní tá si
Szer ve zet tel, a kár ren de zé si meg bí zot tal és a kár -
kép vi se lô vel, to váb bá – a köz úti köz le ke dé si ba le -
se té vel kap cso la tos kár ren de zés kár fel vé te li jegy -
zô köny vé bôl a ba le set ben érin tett má sik jár mû ja -
ví tá si ada tai te kin te té ben az ön ren del ke zé si jo ga
alap ján – a kár oko zó val,

o) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
ada tok te kin te té ben a ki szer ve zett te vé keny sé get
vég zô vel, to váb bá a könyv vizs gá lói fe la da tok el lá -
tá sá hoz szük sé ges ada tok te kin te té ben a könyv -
vizs gá ló val,

p) fi ók te lep ese té ben – ha a ma gyar jog sza bá lyok ál -
tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tô adat ke ze -
lés fel té te lei min den egyes adat ra néz ve tel je sül -
nek, va la mint a har ma dik or szág be li biz to sí tó szék -
he lye sze rin ti ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza -
bá lyok ál tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tô
adat vé del mi jog sza bállyal – a har ma dik or szág beli
biz to sí tó val, biz to sí tás köz ve tí tô vel,

q) a fel adat kö ré ben el já ró alap ve tô jo gok biz to sá val,
r) a fel adat kö ré ben el já ró Nem ze ti Adat vé del mi és

In for má ció sza bad ság Ha tó ság gal,
s) a bonus-malus rend szer, az ab ba va ló be so ro lás,

il let ve a kár ese tek iga zo lá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról szó ló mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zott
kár tör té ne ti adat ra és bonus-malus be so ro lás ra
néz ve a ren de let ben sza bá lyo zott ese tek ben a biz -
to sí tó val,

t) a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal

szem ben, ha az a)-j), n), s) és t) pont ban meg je lölt
szerv vagy sze mély adatkéréssel, illetve írás be li meg -
ke re sés sel for dul hoz zá, amely tar tal maz za az ügy fél
ne vét vagy a biz to sí tá si szer zô dés meg je lö lé sét, a
kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és jog alap ját,
az zal, hogy a p)-s) pont ban meg je lölt szerv vagy sze -
mély ki zá ró lag a kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél -
ját és jog alap ját kö te les meg je löl ni. A cél és a jog alap
iga zo lá sá nak mi nô sül az adat meg is me ré sé re jo go sí -
tó jog sza bá lyi ren del ke zés meg je lö lé se is.

15.19. A biz to sí tá si ti tok tar tá si kö te le zett ség az el já rás ke re -
tén kí vül a fent meg ha tá ro zott szer vek al kal ma zot ta i -
ra is ki ter jed.

15.20. A biz to sí tó vagy a vi szont biz to sí tó a nem zet biz ton sági
szol gá lat, az elôkészítô eljárást folytató szerv, a nyo -
mo zó ha tó ság, az ügyészség, továbbá a bíróság adat -

kérésére, írás be li meg ke re sé sé re ak kor is kö te les ha -
la dék ta la nul, írás ban tá jé koz ta tást ad ni, ha adat me -
rül fel ar ra, hogy a biz to sí tá si ügy let

a) a 2013. jú ni us 30-ig ha tály ban volt 1978. évi IV. tör -
vény ben fog lal tak sze rin ti ká bí tó szer rel vissza élés -
sel, új pszichoaktív anyag gal vissza élés sel, ter ror -
cse lek ménnyel, rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó -
szer rel vissza élés sel, lô fegy ver rel vagy lô szer rel
vissza élés sel, pénz mo sás sal, bûn szö vet ség ben
vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett bûn cse lek -
ménnyel,

b) a Btk. sze rin ti ká bí tó szer-ke res ke de lem mel, ká bí tó -
szer bir tok lá sá val, kó ros szen ve dély kel tés sel vagy
ká bí tó szer ké szí té sé nek elô se gí té sé vel, új pszicho -
aktív anyag gal vissza élés sel, ter ror cse lek ménnyel,
ter ror cse lek mény fel je len té sé nek el mu lasz tá sá val,
ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá val, rob ba nó anyag gal
vagy rob ban tó szer rel vissza élés sel, lô fegy ver rel
vagy lô szer rel vissza élés sel, pénz mo sás sal, bûn -
szö vet ség ben vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett
bûn cse lek ménnyel van össze füg gés ben.

15.21. A biz to sí tó a 15.18. il let ve a 15.20. pon tok ban, a Bit.
a 137. §-ban, a 138. §-ban és a 140. §-ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben és szer ve ze tek fe lé az ügy fe lek sze -
mé lyes ada ta it to váb bít hat ja.

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

a) a ma gyar bûn ül dö zô szerv – nem zet kö zi kö te le zett -
ség vál la lás alap ján kül föl di bûn ül dö zô szerv írás -
be li meg ke re sé sé nek tel je sí té se cél já ból – írás ban
kér biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tot,

b) a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dô ha tó -
ság a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elô zé sé rôl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2017.
évi LIII. tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kö ré ben
el jár va vagy kül föl di pénz ügyi in for má ci ós egy ség
írás be li meg ke re sé sé nek tel je sí té se cél já ból írás -
ban kér biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tot, va la -
mint ha a biz to sí tó vagy a vi szont biz to sí tó cso port -
szin ten meg ha tá ro zott pénz mo sás és ter ro riz mus -
fi nan szí ro zás el le ni po li ti ká hoz és el já rás hoz kap -
cso ló dó kö te le zett sé gét tel je sí ti.

15.23. A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben, ha a biz to sí tó vagy a vi -
szont biz to sí tó az Eu ró pai Unió ál tal el ren delt pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te -
le zett sé gé nek tesz ele get.

15.24. A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn a Hpt.-ben meg ha tá ro zott pénz ügyi in téz mény -
nyel szem ben a pénz ügyi szol gál ta tás ból ere dô kö ve -
te lés hez kap cso ló dó biz to sí tá si szer zô dés vo nat ko zá -
sá ban, ha a pénz ügyi in téz mény írás be li meg ke re sés -
sel for dul a biz to sí tó hoz, amely tar tal maz za az ügy fél
ne vét vagy a biz to sí tá si szer zô dés meg je lö lé sét, a
kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és jog alap ját.
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15.25. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét, ha a biz to sí tó
ál tal az adó ha tó ság fe lé tör té nô adat szol gál ta tás a
Ma gyar or szág Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok Kor má nya kö zött a nem zet kö zi adó ügyi meg fe -
le lés elô moz dí tá sá ról és a FATCA sza bá lyo zás vég re -
haj tá sá ról szó ló Meg ál la po dás ki hir de té sé rôl, va la mint
az ez zel össze füg gô egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról
szó ló 2014. évi XIX. tör vény (a to váb bi ak ban: FATCA-
tör vény) alap ján az adó- és egyéb köz ter hek kel kap -
cso la tos nem zet kö zi köz igaz ga tá si együtt mû kö dés
egyes sza bá lya i ról szó ló 2013. évi XXXVII. tör vény (a
to váb bi ak ban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában fog lalt kö te le -
zett ség tel je sí té sé ben me rül ki.

Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét, ha a biz to sí tó
ál tal az adó ha tó ság fe lé tör té nô adat szol gál ta tás az
Aktv. 43/H. §-ában fog lalt kö te le zett ség, va la mint a
FATCA-tör vény alap ján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában
fog lalt kö te le zett ség tel je sí té sé ben me rül ki.

15.26. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét a biz to sí tó és a
vi szont biz to sí tó ál tal a har ma dik or szág be li biz to sí tó -
hoz, vi szont biz to sí tó hoz vagy har ma dik or szág be li
adat fel dol go zó szer ve zet hez tör té nô adat to váb bí tás
ab ban az eset ben:

a) ha a biz to sí tó ügy fe le (a to váb bi ak ban: adat alany)
ah hoz írás ban hoz zá já rult, vagy

b) ha – az adat alany hoz zá já ru lá sá nak hi á nyá ban – az
adat to váb bí tás nak tör vény ben meg ha tá ro zott adat -
kö re, cél ja és jog alap ja van, és a har ma dik or szág -
ban a sze mé lyes ada tok vé del mé nek meg fe le lô
szint je az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog ról és az
in for má ció sza bad ság ról szó ló 2011. évi CXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Infotv.) 8. § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott bár mely mó don biz to sí tott.

A biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tok nak má sik tag -
ál lam ba tör té nô to váb bí tá sa ese tén a bel föld re tör té nô
adat to váb bí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni.

15.27. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok és az üz le ti ti tok sé rel mét
a fe lü gye le ti el len ôr zé si el já rás so rán a cso port fe lü gye -
let ese té ben a cso port vizs gá la ti je len tés nek a pénz -
ügyi cso port irá nyí tó tag ja ré szé re tör té nô át adása.

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

a) az olyan össze sí tett ada tok szol gál ta tá sa, amely -
bôl az egyes ügy fe lek sze mé lye vagy üz le ti ada ta
nem ál la pít ha tó meg,

b) fi ók te lep ese té ben a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás
szék he lye (fôirodája) sze rin ti fe lü gye le ti ha tó ság
szá má ra a fe lü gye le ti te vé keny ség hez szük sé ges
adat to váb bí tás, ha az meg fe lel a kül föl di és a ma -
gyar fe lü gye le ti ha tó ság kö zöt ti meg ál la po dás ban
fog lal tak nak,

c) a jog al ko tás meg ala po zá sa és a ha tás vizs gá la tok
el vég zé se cél já ból a mi nisz ter ré szé re sze mé lyes
adat nak nem mi nô sü lô ada tok át adá sa,

d) a pénz ügyi kong lo me rá tu mok ki egé szí tô fe lü gye le -
té rôl szó ló tör vény ben fog lalt ren del ke zé sek tel je -
sí té se ér de ké ben tör té nô adat át adás.

Fen ti ek ben meg ha tá ro zott ada tok át adá sát a biz to sí -
tó a biz to sí tá si ti tok vé del mé re hi vat koz va nem ta gad -
hat ja meg.

15.29. A Bit. 149. § (1) alap ján a biz to sí tó (továbbiakban:
megkeresô biztosító) – a ve szély kö zös ség ér de ke i nek
a meg óvá sa ér de ké ben – a jog sza bá lyok ban fog lalt
vagy a szer zô dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí -
té se so rán a szol gál ta tá sok jog sza bá lyok nak és szer -
zô dés nek meg fe le lô tel je sí té se, a biz to sí tá si szer zô -
dé sek kel kap cso la tos vissza élé sek meg aka dá lyo zá sa
cél já ból meg ke re sés sel for dul hat más biz to sí tó hoz
(to váb bi ak ban: meg ke re sett biz to sí tó) az e biz to sí tó
ál tal – a Bit. 135. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint, a biz to sí tá si ter mék sa já tos sá ga i nak a fi -
gye lem be vé te lé vel – ke zelt és a Bit. 149. § (3)–(6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok vo nat ko zá sá ban.

15.30. A meg ke re sett biz to sí tó a jog sza bá lyok nak meg fe le lô
meg ke re sés sze rin ti ada to kat a meg ke re sés ben meg -
ha tá ro zott meg fe le lô ha tár idô ben, en nek hi á nyá ban a
meg ke re sés kéz hez vé te lé tôl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül kö te les át ad ni a meg ke re sô biz to sí tó nak.

15.31. Az érin tett ügy fél ké ré sé re a biz to sí tó kö te les tá jé koz -
ta tást ad ni az érin tett ál ta la ke zelt, il let ve az ál ta la
meg bí zott adat fel dol go zó ál tal fel dol go zott ada ta i ról,
azok for rá sá ról, az adat ke ze lés cél já ról, jog alap já ról,
idô tar ta má ról, az adat fel dol go zó ne vé rôl, cí mé rôl és az
adat ke ze lés sel össze füg gô te vé keny sé gé rôl, to váb bá
– az érin tett sze mé lyes ada ta i nak to váb bí tá sa ese tén
– az adat to váb bí tás jog alap já ról és cím zett jé rôl.

15.32. Az érin tett kér he ti sze mé lyes ada ta i nak he lyes bí té sét,
to váb bá – a jog sza bály ban el ren delt adat ke ze lé sek
ki vé te lé vel – ada ta i nak zá ro lá sát és tör lé sét.

15.33. Az érin tett til ta koz hat sze mé lyes ada tá nak ke ze lé se
el len,

a) ha a sze mé lyes ada tok ke ze lé se vagy to váb bí tá sa
ki zá ró lag az adat ke ze lô re vo nat ko zó jo gi kö te le zett -
ség tel je sí té sé hez vagy az adat ke ze lô, adat át ve vô
vagy har ma dik sze mély jo gos ér de ké nek ér vé nye -
sí té sé hez szük sé ges, ki vé ve kö te le zô adat ke ze lés
ese tén;

b) ha a sze mé lyes adat fel hasz ná lá sa vagy to váb bí -
tá sa köz vet len üz let szer zés, köz vé le mény-ku ta tás
vagy tu do má nyos ku ta tás cél já ra tör té nik; va la mint

c) tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb eset ben.

15.34. A biz to sí tó az érin tett til ta ko zást a ké re lem be nyúj tá sá -
tól szá mí tott leg rö vi debb idôn be lül, de leg fel jebb 15
na pon be lül meg vizs gál ja, an nak meg ala po zott sá ga
kér dé sé ben dön tést hoz, és dön té sé rôl a ké rel me zôt
írás ban tá jé koz tat ja. Amennyi ben a biz to sí tó az érin -
tett til ta ko zá sá nak meg ala po zott sá gát meg ál la pít ja,
az adat ke ze lést – be le ért ve a to váb bi adat fel vé telt és
adat to váb bí tást is – meg szün te ti, és az ada to kat zá -
rol ja, va la mint a til ta ko zás ról, to váb bá az an nak alap -
ján tett in téz ke dé sek rôl ér te sí ti mind azo kat, akik ré -
szé re a til ta ko zás sal érin tett sze mé lyes ada tot ko ráb -
ban to váb bí tot ta, és akik kö te le sek in téz ked ni a til ta -
ko zá si jog ér vé nye sí té se ér de ké ben.
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15.35. Amennyi ben az érin tett a biz to sí tó fen ti ek sze rint meg -
ho zott dön té sé vel nem ért egyet, il let ve ha a biz to sí tó
a fen ti ek sze rin ti ha tár idôt el mu laszt ja, az érin tett – a
dön tés köz lé sé tôl, il let ve a ha tár idô utol só nap já tól
szá mí tott 30 na pon be lül – az Infotv. 22. §-ában meg -
ha tá ro zott mó don – bí ró ság hoz for dul hat.

15.36. Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ban sze rep lô sze mé -
lyes ada to kat az adat to váb bí tás tól szá mí tott öt év el -
tel té vel, a kü lön le ges adat nak, vagy bûn ügyi sze mé -
lyes adat nak mi nô sü lô ada tok to váb bí tá sa ese tén húsz
év el tel té vel tö röl ni kell.

15.37. A biz to sí tó az érin tett sze mélyt nem tá jé koz tat hat ja a
Bit. 138. § (1) be kez dés b), f) és j) pont jai, il let ve a Bit.
138. § (6) be kez dé se alap ján vég zett adat to váb bí tá -
sok ról.

15.38. A biz to sí tó és a sze mé lyes ada to kat a biz to sí tá si, il let -
ve a meg bí zá si jog vi szony fenn ál lá sá nak ide jén, va la -
mint azon idô tar tam alatt ke zel he ti, amed dig a biz to -
sí tá si, il let ve a meg bí zá si jog vi szonnyal kap cso lat ban
igény ér vé nye sít he tô.

15.39. A biz to sí tó és a vi szont biz to sí tó kö te les tö röl ni min den
olyan, ügy fe le i vel, volt ügy fe le i vel vagy lét re nem jött
szer zô dés sel kap cso la tos sze mé lyes ada tot, amely -
nek ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si cél meg szûnt,
vagy amely nek ke ze lé sé hez az érin tett hoz zá já ru lá sa
nem áll ren del ke zés re, il let ve amely nek ke ze lé sé hez
nincs tör vé nyi jog alap.

15.40. Az el hunyt sze méllyel kap cso lat ba hoz ha tó ada tok te -
kin te té ben az érin tett jo ga it az el hunyt örö kö se, il let ve
a biz to sí tá si szer zô dés ben ne ve sí tett jo go sult is gya -
ko rol hat ja.

15.41. A biz to sí tá si ti tok ra egye bek ben a Ptk.-ban és az üz -
le ti titok védelmérôl szóló 2018. évi LIV. törvényben
fog lal ta kat kell meg fe le lô en al kal maz ni.

16. ELTÉRÉS A JOGSZABÁLYOKTÓL ÉS
A SZOKÁSOS SZERZÔDÉSI GYAKORLATTÓL

16.1. A KöBE Ott hon Biz to sí tás a ma gyar or szá gi biz to sí tá -
si pi a con ki ala kult szo ká sos szer zô dés gya kor lat tól
nem tér el lé nye ge sen.

16.2. Je len fel té te lek a KöBE Ott hon Biz to sí tás ko ráb bi fel -
té te le i hez ké pest az aláb bi lé nye ges el té ré se ket tar -
tal maz zák:

a) szer zô dô fo gal ma meg vál to zott;
b) zá log jo go sult fo gal ma be ve ze tés re ke rült (egy ben

meg szûnt az en ged mé nye zés in téz mé nye);
c) szer zô dés lét re jöt té nek sza bá lyai vál toz tak;
d) díjnemfizetés mi at ti meg szû nés sza bá lyai vál toz tak;
e) koc ká zat vi se lés kez de té nek sza bá lyo zá sa meg -

vál to zott (díj ha lasz tás in téz mé nye meg szûnt);
f) el sô díj ese dé kes sé ge meg vál to zott;
g) állapotmegôrzési kö te le zett ség fo gal ma be ve ze -

tés re ke rült;

h) robbanás biztosítási esemény kapcsán a háztar -
tá si (konyhai) gépek, berendezések robbanása
által okozott kár nem térül;

i) fel hô sza ka dás kár ese mény kap csán a ta laj szint
alat ti pa do za tú, nem la kó helyi ség nek mi nô sü lô
épü let ré szek el ön té se ese tén, a pa do zat tól szá -
mí tott 20 cm-nél ala cso nyabb szin ten el he lye zett
in gó sá gok ban ke let ke zett ká rok nem té rül nek;

j) a vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa nyo mán ká ro -
so dott va gyon tár gya kat a biz to sí tó az ál ta la meg -
bí zott szak ér tô vel vizs gál tat ja be, szol gál ta tá sát a
szak ér tôi vé le mény fi gye lem be vé te lé vel nyújt ja;

k) a vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa, a jégverés,
to váb bá a vi har és a fel hô sza ka dás biz to sí tá si ese -
mé nye ket a biz to sí tó füg get len villámlokalizációs,
il let ve me te o ro ló gi ai szak szol gá lat ál tal mért és hi -
te le sí tett ada tok fi gye lem be vé te lé vel bí rál ja el;

l) ár víz, föld ren gés, föld csu szam lás biz to sí tá si ese -
mé nyek vo nat ko zá sá ban a biz to sí tó a koc ká zat vi -
se lés kez de té tôl szá mí tott, 30 na pos vá ra ko zá si
idôt ál la pít meg;

m) egyéb ren del ke zé sek vál toz tak (ezen be lül el sô -
sor ban fo gyasz tó vé del mi, adat vé del mi ren del ke -
zé sek ke rül tek be eme lés re);

n) ve szé lyes ál lat-tar tói mi nô ség ki zá rá sa ki ke rült ki -
egé szí tô fe le lôs sé gi fe de zet bôl;

o) fe le lôs ség biz to sí tá si ese mé nyek be je len té sé nek
ha tár ide je vál to zott;

p) fe le lôs ség biz to sí tá si ese mé nyek kap csán a sé re -
lem díj kö ve te lé sek kel kap cso la tos kö ve te lé sek a
biz to sí tá si összeg ere jé ig té rül nek;

q) a biztosítás új, a szerzôdô által szabadon vá laszt -
ha tó – a Külön feltételekben részletezett – ki egé -
szítô fedezetekkel bôvült.

16.3. A biz to sí tá si szer zô dés Ál ta lá nos és Kü lö nös fel té te lei,
to váb bá a ki egé szí tô biz to sí tá sok Különös fel té te lei,
valamint a kiegészítô fedezetek Külön feltételei az
aláb bi ak te kin te té ben lé nye ge sen el tér nek a Ptk. ren -
del ke zé se i tôl:

a) A Ptk. 6:444. § (1) be kez dé sé tôl eltérôen a biz to -
sí tá si szer zô dés nem fo gyasz tó szer zô dô fél ese -
tén is lét re jön, ha ar ra a biz to sí tó an nak be ér ke zé -
sé tôl szá mí tott ti zen öt na pon be lül nem nyi lat ko -
zik.

b) A Ptk. 6:63. § (5) be kez dé sé tôl el té rô en nem vá lik
a szer zô dés ré szé vé a fe lek kö zött ko ráb ban ki -
ala kí tott szo kás, gya kor lat, to váb bá a biz to sí tá si
üz let ág ban ha son ló jel le gû szer zô dés ala nyai ál -
tal szé les kör ben is mert és rend sze re sen al kal ma -
zott szo kás.

c) A Ptk. 6:22. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 5
éves el évü lé si idô he lyett je len szer zô dés bôl ere -
dô igé nyek 1 év alatt évül nek el.

d) A Ptk. 6:475. §-ától el té rô en a ki egé szí tô ba le set -
biz to sí tás meg kö té sé hez nem szük sé ges a biz to -
sí tott hoz zá já ru lá sa.

e) A Ptk. 6:470. § (3) be kez dé sé tôl eltérôen a kár -
oko zó biz to sí tott jo gi kép vi se le ti költ sé ge it és a
ka ma to kat fe le lôs ség biz to sí tá si kár igény ese tén a
biz to sí tó leg fel jebb az ak tu á lis biz to sí tá si összeg
ere jé ig té rí ti, a biztosítási összeget meghaladó
részt nem téríti.
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Je len fel té te lek alap ján a KÖBE Közép-európai Kölcsönös
Biz to sí tó Egye sü let (to váb bi ak ban: biz to sí tó) vál lal ja, hogy a
szer zô dô ál tal meg fi ze tett biz to sí tá si díj el le né ben, a biz to sí tá -
si köt vé nyen meg adott koc ká zat vi se lé si cí men lé vô biz to sí tott
va gyon tár gyak – je len fel té te lek ben meg ha tá ro zott – biz to sí tá -
si ese mé nyei ál tal oko zott ká ro so dá sa ese tén, a ká ro so dás
mér té ké ig, de ma xi mum a biz to sí tá si köt vény ben meg ha tá ro -
zott biz to sí tá si összeg ere jé ig, biz to sí tá si szol gál ta tást nyújt.

Je len fel té te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pol gá ri
Tör vény könyv vo nat ko zó ren del ke zé sei, va la mint a ha tá lyos
ma gyar jog sza bá lyok az irány adóak.

1. BIZ TO SÍ TOTT SZE MÉ LYEK

1.1. Épü let biz to sí tás biz to sí tott ja a biztosítási szerzôdés-
ben név sze rint fel tün te tett természetes személy fo -
gyasztó vagy vállalkozás [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés], aki
az itt fel so rolt va  la mely mi nô sé gé ben a biz to sí tott va -
gyon tárgy meg óvá sá ban ér de kelt:

a) tu laj do nos, tulajdonostárs tu laj do ni há nya da ará -
nyá ban;

b) ha szon él ve zô;
c) bér lô, társ bér lô.

2. A BIZ TO SÍ TÁS TE RÜ LE TI HA TÁ LYA

2.1. Az épü let biz to sí tás te rü le ti ha tá lya Ma gyar or szág tel -
jes te rü le te, az or szá gon be lül a biztosítási szer zô -
dés ben fel tün te tett koc ká zat vi se lé si cím, cím hi á nyá -
ban a hely raj zi szám sze rint fel tün te tett te lek.

3. BIZ TO SÍT HA TÓ VA GYON TÁR GYAK KÖ RE
(ÉPÜ LET VA GYON CSO PORT)

3.1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az épü let va gyon cso por -
ton be lül az aláb bi ak ban fel so rolt biz to sít ha tó va gyon -
tár gyak ra (va gyon ka te gó ri ák ra) vo nat ko zik:

a) la kó épü le tek, épü let ré szek, la ká sok;
b) mel lék épü le tek;
c) épít mé nyek;
d) szer ke ze ti leg be épí tett épületfelszerelési tár gyak,

tar to zé kok.

Lakóépület: Állandó,vagyidôszakoslakáscéljáraszol-
gáló, vagy egyébmeghatározott rendeltetésû, érvé-
nyeslakhatási/használatbavételiengedéllyelrendel-
kezô,ahatályosépítésügyiszabályokésszabványok
által lakóépületnek minôsített, szerkezetileg önálló
építmény,amelyépületszerkezetekkelrészben,vagy
egészben körülhatárolt teret, helyiséget, vagy ezek
együttesétalkotja.

Melléképület: Alakótérbôlközvetlenülnemmegköze-
líthetô,alakástólkülönbejárattalrendelkezô,nemla-
káscéljáraszolgáló,szilárdfalazatúéstetôzetûépü-
let, épületrész (pl. garázs, istálló, terménytároló, ól
stb.),amelyalakóépületfôhelyiségeinekrendeltetés-
szerû használatához szükséges, vagy egyéb kiegé-
szítôfunkciójavan.

Építmény: Épületneknemminôsülô,deépítési tevé-
kenységgellétrehozott,vagykésztermékkéntazépí-
tési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti
megoldására,anyagára, kiterjedésére tekintetnélkül
–mindenolyanhelyhezkötöttmûszakialkotás,amely
aterepszintmegváltoztatásával,beépítéséveljönlétre.
Az építményekhez tartoznak továbbá a lakóépület
rendeltetésszerûésbiztonságoshasználatához,mû-
ködéséhez,mûködtetéséhezszükségesalapvetômû-
szaki és technológiai berendezések is, így például:
kerítés, közmû-becsatlakozási mûtárgy, közmûpótló
mûtárgy, hulladéktartály-tároló, kirakatszekrény (leg-
feljebb0,40m-esmélységgel),kertiépítmény(hinta,
csúszda,homokozó,szökôkút,pihenésésjátékcéljá-
raszolgálómûtárgy,aterepszintnél1m-nélnemma-
gasabbraemelkedô lefedésnélküli terasz),kertivíz-
és fürdômedence,napkollektor, kertiépített tûzrakó-
hely,kertilugas,továbbálábonállókertitetôlegfeljebb
20m2 vízszintesvetülettel,háztartásicélúkemence,
húsfüstölô, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trá-
gyatároló,komposztáló,siló,ömlesztettanyag-,folya-
dék- és gáztároló, kerti szabadlépcsô (tereplépcsô)
és lejtô, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas
szélkerék,antennaoszlop,zászlótartóoszlopstb.

Épület-felszerelések: Abiztosítottépülethatároló fa-
laihoztartósan–belülrôl,vagykívülrôl–rögzítettépü-
let-felszerelésekésberendezések,amelyekabiztosí-
tott épület, épületrész rendeltetésszerû használatát
biztosítják.

3.2. A 3.1. a-d pont já ban rész le te zett vagyonkategóriába
so rolt épü let ré szek alapte rü le tei, il let ve biz to sí tá si ösz -
sze gei az aján la ton nem ke rül nek kü lön rész le te zés -
re, azok ká rai a la kó épü let hasz nos alap te rü le te alap -
ján kal ku lált biz to sí tá si összeg ke re te in be lül té rül nek.

3.3. A biz to sí tott épü le tek le het nek la kás és/vagy rész ben
ke re sô te vé keny ség cél já ra szol gá ló, ál lan dó an, vagy
nem ál lan dó jel leg gel la kott, sa ját tu laj do nú, vagy bé -
relt épü le tek az aláb bi ak sze rint:

3.3.1. Sajáttulajdonú,állandóanlakottépületek

A biztosítási szerzôdésben meg adott koc ká zat vi se lé -
si cí men, a biz to sí tott tu laj do ná ban lé vô, ál lan dó an la -
kott la kás, la kó épü let, mel lék épü let, il let ve ezek hez
tartozó épít mé nyek és be épí tett épü let-fel sze re lé si
tár gyak, il let ve ezen épü le tek ke re sô te vé keny ség
foly ta tá sá ra (is) hasz nált ré sze.

Épületbiztosítás különös feltételei
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Állandóan lakottépület: Állandóan lakottnakminôsül
azépület,vagybérlemény,haakáreseményidôpont-
jábanrendelkezika területileg illetékeshatóságáltal
kiállítottérvényeslakhatási/használatbavételienge-
déllyelésévente legalább270napig, folyamatosan,
vagyéletvitelszerûenlakják,függetlenülattól,hogyla-
kóövezetbenvan,vagysem.

3.3.2. Sajáttulajdonú,nemállandóanlakottépületek

A nem ál lan dó an la kott épü le tek ká rai az ál lan dó an la -
kott épü le tek re vo nat ko zó fel té te lek sze rint té rül nek
ab ban az eset ben, ha a biz to sí tó ál tal meg ha tá ro zott
pót dí jat meg fi zet ték.

A szer zô dés kö tés idô pont já ban ál lan dó an la kott ként
fel adott, de a kár ese mény idô pont já ban nem ál lan dó -
an la kott nak mi nô sít he tô épü le tek ese té ben a biz to sí -
tó a meg fi ze tett és az el várt díj ará nyá ban arány la gos
té rí tést al kal maz, amennyi ben a nem ál lan dó an la kott
ál la pot és a kár ese mény nap ja kö zött ke ve sebb mint
270 nap telt el.

3.3.3. Sajáttulajdonúállandóanlakottlakás

Tár sas há zi, vagy la kás szö vet ke ze ti la kás tu laj don biz -
to sí tá sa ese tén a biz to sí tott la kás ban ke let ke zett épü -
let ká ro kon túl, a biz to sí tó meg té rí ti a kö zös tu laj do nú
épü let ré szek ben ke let ke zett ká ro kat is, tár sas há zak
ese té ben a biz to sí tott tu laj do ni há nyad, la kás szö vet -
ke ze tek ese té ben a biz to sí tott és az adott épü let ben
lé vô összes la kás da rab szá má nak ará nyá ban,
amennyi ben az adott kár más biz to sí tá sok kal (pl. tár -
sas há zi kö zös biz to sí tás) nem fe de zett.

3.3.4. Vállalkozóitevékenységetszolgálóépületek,
épületrészek

A biztosítási szerzôdésben meg adott koc ká zat vi se lé -
si cí men mû kö dô, oda be je len tett szék hellyel, vagy te -
lep hellyel ren del ke zô vál lal ko zás te vé keny sé gé nek
foly ta tá sá ra igény be vett épü let ré szek (pl. iro da, mû -
hely, üz let, rak tár stb.) ká rai a la kó épü le tek nél rész le -
te zett fel té te lek sze rint té rül nek.

3.3.5. Építésalattállóingatlanok

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jeszt he tô a jog erôs
épí té si en ge déllyel ren del ke zô, az épí té si, ki vi te le zé si
ter vek nek meg fe le lô en épí tett, épí tés, vagy fel újí tás
alatt ál ló – a szerzôdéskötéskor leg alább már 50%-os
ké szült sé gi szin tet el ért – épü le tek re, mel lék épü le tek -
re, ame lyek re még nincs ér vé nyes lak ha tá si, hasz ná -
lat ba vé te li en ge dély.

3.3.6. Épí tés (ki vi te le zés) alatt ál ló épít mé nyek külön nem
biz to sít ha tóak.

3.3.7. Bérlemények

Nem a tu laj do nos ál tal la kott, il let ve hasz nált bér le mé -
nyek ese té ben a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki zá ró lag
a biz to sí tott bér lô ál tal bér be vett, ál lan dó an la kott la -
kás, épü let, épü let rész, il let ve az ah hoz tarozó mel -

lék épü le tek, épít mé nyek és be épí tett épületfelsze re -
lé si tár gyak azon kö ré re ter jed ki, ame lyek a ha tá lyos
jog sza bá lyok, il let ve a bér le ti szer zô dés ér tel mé ben a
biz to sí tott bér lô kar ban tar tá si, ál lag meg óvá si kö te le -
zett sé gé be tar toz nak.

3.3.8. A bér le mé nyek hez tar to zó kö zös tu laj do nú épü let ré -
szek ká rai je len biz to sí tás alap ján nem té rül nek.

3.4. Nembiztosíthatóvagyontárgyak

Je len épü let biz to sí tás alap ján a biztosító biz to sí tási
vé del me nem ter jed ki az aláb bi va gyon tár gyak ra, il -
let ve az azok ban ke let ke zett ká rok ra:

a) szi lárd fa la zat tal nem ren del ke zô épít mé nyek ká -
rai;

b) fó lia sát rak, üveg há zak, me leg és hi deg ágyak ká -
rai;

c) pony va sát rak, gyer mek/já ték há zak, ug rá ló vá rak
ká rai;

d) bér le mény biz to sí tás ese tén a te her hor dó fa lak -
ban, a te tô szer ke zet ben, va la mint a kö zös he lyi -
sé gek ben ke let ke zett ká rok;

e) épí tés alatt ál ló épü le tek vo nat ko zás ban, a még be
nem épí tett épületfelszereléseket, épí tô anya go kat
ért ká rok;

f) ke re sô te vé keny ség hez kap cso ló dó an az üz le tek
és ki ra ka tok üveg táb lá it, cég és rek lám táb lá kat ért
ká rok.

4. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

4.1. A biz to sí tá si össze get a szer zô dô ha tá roz za meg,
meg ál la pí tá sá nak alap ja az épü le tek, épít mé nyek –
szer zô dés kö tés évé ben ak tu á lis – új ra épí té si, új já épí -
té si ér té ke.

4.2. A biz to sí tá si összeg a biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá -
ra, egy ben a biz to sí tá si díj meg ál la pí tá sá nak alap ja is.
A biz to sí tá si összeg nem ha lad hat ja meg a biz to sí tott
va gyon tárgy új ra épí té si, új já épí té si ér té két.

4.3. Amennyi ben az épü let biz to sí tás biz to sí tá si össze ge a
biz to sí tan dó épü let la kó épü let ré szé nek – a szer zô dô
ál tal meg ha tá ro zott – hasz nos alap te rü le te alap ján, a
stan dard négy zet mé ter egy ség árak al kal ma zá sá val
ke rül meg ál la pí tás ra, kár ese mény be kö vet ke zé se ese -
tén a biz to sí tó nem vizs gál alulbiztosítottságot, fel té ve,
hogy a biztosított és a valóságos hasznos alapterület
nagysága megegyezik.

Amennyi ben a kár ese mény idô pont já ban a szer zô dô
ál tal meg ha tá ro zott és az aján la ttétel során megadott,
il let ve a biz to sí tá si köt vé nyen meg je lölt hasz nos alap -
te rü let ki sebb, mint a la kó épü let va lós hasz nos alap -
te rü le te (alul biz to sí tott ság), úgy a biz to sí tó, a biz to sí -
tott és a tény le ge sen hasz nos alap te rü let ará nyá ban
korlátozott té rítést nyújt.

4.3.1. Hasz nos alap te rü let: a lakás célú helyiségek vég le -
ges, belsô fal sí kok kal ha tá rolt tel jes alap te rü leté nek
olyan ré sze, ahol a belmagasság leg alább 1,90 m.
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4.3.2. A hasznos alap te rü let be a lakás célú he lyi sé gek
összeg zett alap te rü le te és az épü let hez tar to zó fe dett
és há rom ol dal ról zárt, kül sô tar tóz ko dók (lo dzsa, fe dett
és ol dalt zárt er ké lyek) és a fe dett te rasz, tor nác, te tô -
tér, va la mint a több szin tes lak ré szek bel sô lép csô jé -
nek egy szin ten szá mí tott víz szin tes ve tü le te is be le -
tar to zik, de nem tar to zik be le a mel lék épü le tek, ki egé -
szí tô he lyi sé gek alap te rü le te.

4.4. Szer zô dô, a biz to sí tó ál tal al kal ma zott stan dard négy -
zet mé ter egy ség árak kal kal ku lált biz to sí tá si összeg tôl
el té rô biz to sí tá si összeg re is meg köt he ti a biz to sí tást,
a biz to sí tan dó épü let tény le ges kivite le zett ségi szín vo -
na lá nak meg fe le lô en. Ilyen eset ben a biz to sí tó a kár -
ese mény be kö vet ke zé se kor min dig vizs gál ja az alul-
biztosítottságot, szol gál ta tá sát a biz to sí tott és a va ló -
sá gos új ra épí té si, új já épí té si épü let ér ték ará nyá ban
nyújt ja.

Amennyi ben az épü let ér ték a va ló ság nak meg fe le lô -
en, he lye sen ke rült meg ál la pí tás ra, a biz to sí tó arány -
la gos té rí tést (pro-rata) nem al kal maz, alul biz to sí tott -
ság ese tén vi szont az alul biz to sí tott ság mér té ké vel
ará nyos, kor lá to zott té rí tést nyújt.

5. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Je len épü let biz to sí tás alap ján a biz to sí tó ki zá ró lag az itt fel -
so rolt biz to sí tá si ese mé nyek ál tal, köz vet le nül oko zott ká rok -
ra nyújt té rí tést.

5.1. Tûz

5.1.1. Biz to sí tá si ese mény: Je len biz to sí tás szem pont já ból
tûz nek (sza bá lyo zat lan égés nek) mi nô sül az a nem
ren del te téssze rû tûz tér ben ke let ke zô, vagy a ren del -
te téssze rû tûz te ret el ha gyó, terjedôképes, ön táp lá ló
láng gal va ló égés, iz zás fo lya ma ta, amely a biz to sí tott
va gyon tár gyak ban kárt okoz.

5.1.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg az aláb bi ká ro kat:

a) ön gyul la dás ból, gyul la dá si hô mér sék let alat ti er je -
dés bôl, be fül le dés bôl, ké mi ai, vagy bi o ló gia égés -
bôl ere dô ká rok;

b) a rend el ete té sük nél fog va tûz nek, láng nak, hô ha -
tás nak ki tett va gyon tár gyak ban ke let ke zô ká rok;

c) elekt ro mos ké szü lé kek ben, ve ze té kek ben ke let -
ke zô ká rok, ha a tûz más tár gyak ra nem ter jed to -
vább;

d) fe lü le ti pör kö lô dés, hô ha tá sá ra tör té nô szín, vagy
alak vál to zás;

e) füst, vagy ko rom szennye zô dés, amennyi ben azok
nem tény le ges tûz kár kö vet kez mé nyei;

f) az „A” vagy „B” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to -
zó tûz- vagy rob ba nás ve szé lyes anya gok szo ká -
sos ház tar tá si mennyi sé get meg ha la dó mennyi -
ség ben tör té nô tá ro lá sá ból, vagy fel hasz ná lásá -
ból ere dô ká rok;

g) az „A” , „B” vagy „C” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba
tar to zó tûz- vagy rob ba nás ve szé lyes anya gok hô -
for rás közelébe va ló he lye zé sé bôl ere dô ká rok.

5.2. Rob ba nás

5.2.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
a gá zok, gô zök, po rok ter jesz ke dé si haj lan dó sá gán
ala pu ló, hir te len be kö vet ke zô, in ten zív nyo más nö ve -
ke dés sel együtt já ró energia felszabadulása, amely a
biz to sí tott va gyon tár gyak ban kárt okoz.

5.2.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg az aláb bi ká ro kat:

a) a sé rült tar tály/ké szü lék ja ví tá sá nak cse ré jé nek
költ sé gét, ha a rob ba nás mû sza ki hi ba, vagy a
kar ban tar tás hi á nyos sá gai mi att kö vet ke zett be;

b) terv sze rû rob ban tá sok (pl. épü le tek rob ban tá sos
bon tá sa) mi att be kö vet ke zô ká rok;

c) hang rob ba nás ból ere dô ká rok;
d) a háztartási (konyhai) gépek, berendezések rob -

ba nása által okozott károk;
e) ha sa dó, vagy su gár zó anya gok rob ba ná sa ál tal

oko zott ká rok;
f) kör nye ze té nél ala cso nyabb nyo má sú zárt tér

össze roppanása ál tal oko zott ká rok;
g) füst, vagy ko rom szennye zô dés, amennyi ben az

tény le ge sen nem a rob ba nás kö vet kez mé nye;
h) az „A” vagy „B” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to -

zó, tûz- vagy rob ba nás ve szé lyes anya gok szo ká -
sos ház tar tá si mennyi sé get meg ha la dó mennyi -
ség ben tör té nô tá ro lá sá ból, vagy fel hasz ná lásá -
ból ere dô ká rok;

i) e cél ra elô ál lí tott, rob ba nó anya gok ál tal oko zott
ká rok.

5.3. Vil lám csa pás

5.3.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
a lég kö ri elekt ro mos ság azon ki sü lé se, mely nek so rán
a fel sza ba du ló me cha ni kus és/vagy ter mi kus ener gia
rom bo ló és/vagy gyúj tó ha tá sa a biz to sí tott va gyon -
tár gyak ban kárt okoz.

5.4. Vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa

5.4.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
és meg té rí ti a biz to sí tó a vil lám csa pás má sod la gos
ha tá sa ál tal az ún. sza bad ve ze té kes (vil lany ve ze ték,
te le fon, vagy ká bel té vé) há ló za tok hoz csat la koz ta tott
biz to sí tott va gyon tár gyak ban túl fe szült ség bôl ke let ke -
zett ká ro kat.

5.4.2. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét a biz to sí tó füg -
get len villámlokalizációs szak szol gá lat ál tal iga zolt ada -
tok alap ján el len ôr zi, a ká ro so dott va gyon tár gyat pe dig
– az ál ta la meg bí zott szak ér tô vel – min den eset ben be -
vizs gál tat ja. A biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tó a szol gál -
ta tó, il let ve a szak ér tô ál tal ki ál lí tott szak vé le mény fi gye -
lem be vé te lé vel bí rál ja el.

5.5. Vi har

5.5.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô -
sül, a koc ká zat vi se lés he lyén az 54 km/h-t el érô, vagy
azt meg ha la dó sebességû szél to ló, nyo mó, vagy szí -
vó ereje ál tal:
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a) a biz to sí tott va gyon tár gyak ban köz vet le nül oko -
zott kár;

b) az elsodort tár gyak üt kö zé se, el moz du lá sa, de for -
má ló dá sa mi att ke let ke zô kár;

c) a vi har ál tal meg ron gált vég le ges te tô szer ke ze ten,
vagy nyílászárókon ke resz tül az épü let be ju tó csa -
pa dék áz ta tó ha tá sa mi att, a biz to sí tott va gyon tár -
gyak ban ke let ke zô kár.

A biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tó füg get len me te o ro -
ló gi ai szak szol gá lat ál tal mért és hi te le sí tett ada tok fi -
gye lem be vé te lé vel bí rál ja el.

5.5.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) épí tés alatt ál ló épü le tek ká ra it;
b) a le nem zárt nyí lás zá rók kal össze füg gés be hoz -

ha tó kö vet kez mé nyi ká ro kat;
c) a tetôzet rongálódása, megbontása nélkül kelet -

ke zett átnedvesedési, beázási károkat;
d) a he lyi sé gen be lü li lég áram lás (hu zat) mi att ke let -

ke zett ká ro kat.

5.6. Fel hô sza ka dás

5.6.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
ha a 0,5 mm/perc át la gos in ten zi tást, vagy 24 óra alatt
le hul lott, 30 mm mennyi sé get meg ha la dó csa pa dék vi -
zet a sza bály sze rû en ki ala kí tott és kar ban tar tott víz el -
ve ze tô rend szer el nyel ni kép te len és ezért a ta laj szin -
ten vagy egyéb, például nyitott födémeken áram ló csa -
pa dék víz a biz to sí tott va gyon tár gyak ban kárt okoz. A
biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tó füg get len me te o ro ló -
gi ai szak szol gá lat ál tal mért és hi te le sí tett ada tok fi -
gye lem be vé te lé vel bí rál ja el.

5.6.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) az el ön tés nél kü li, átnedvesedésbôl, fel ázás ból
ere dô ká ro kat;

b) fel hô sza ka dás mi att ki ala kult bel víz, ta laj víz okoz -
ta ká ro kat;

c) az épü le tek karbantartási, ki vi te le zé si hi bá i ra, hiá -
nyosságaira vissza ve zet he tô ká ro kat;

d) a le nem zárt nyí lás zá rók kal össze füg gés be hoz -
ha tó következményi ká ro kat;

e) a gom bá so dás, pe né sze sedés, salétromosodás
for má já ban je lent ke zô ká ro kat.

5.7. Jég ve rés

5.7.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül:

a) az épü le tek, épít mé nyek homlokzatában, tetôfe -
dé sében, te tô szer ke ze té ben ke let ke zett kár, ame -
lyet jég ve rés, vagy jég esô oko zott;

b) a jég ve rés, vagy jég esô ál tal meg ron gált tetôfe dé -
sen, te tô szer ke ze ten ke resz tül, az épü let be be -
öm lô csa pa dék ál tal oko zott ká rok;

c) az épü le tek nyí lás zá ró i ban, redônyeiben jég ve rés,
vagy jég esô ál tal oko zott ká rok.

A biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tó füg get len me te o ro -
ló gi ai szak szol gá lat ál tal mért és hi te le sí tett ada tok fi -
gye lem be vé te lé vel bí rál ja el.

5.7.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a tetôfedés, te tô szer ke zet kar ban tar tá sá nak el mu -
lasz tá sá val kap cso la tos ká ro kat;

b) a le nem zárt nyí lás zá rók kal össze füg gés be hoz -
ha tó kö vet kez mé nyi ká ro kat.

5.8. Hó nyo más

5.8.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül:

a) a hó, jég sta ti kus nyo má sa ál tal az épü le tek, épít -
mé nyek tetôfedésében, te tô szer ke ze té ben ke let -
ke zett kár;

b) a hó nyo más ál tal meg ron gált te tô szer ke ze ten ke -
resz tül, az épü let be be öm lô csa pa dék ál tal oko -
zott kár;

c) az épí tés ügyi elô írá sok nak meg fe le lô kialakított sá -
gú hó fo gók el le né re le zú du ló hó tö meg ál tal, a biz -
to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott kár.

5.8.2. Ki zá rás: Je len biz to sí tá si ese mény kap csán nem mi nô -
sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó nem té ríti meg:

a) a tetôfedés, te tô szer ke zet ter ve zé si, ki vi te le zé si hi -
á nyos sá gai ra vissza ve zet he tô ká ro kat;

b) a te tô szer ke zet kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sá val
kap cso la tos ká ro kat.

5.9. Ár víz

5.9.1. Biz to sí tá si ese mény: A kockázatviselés megkezdé sé -
tôl számított harmincnapos várakozási idôt követôen
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül az ár víz vé del mi véd-
mûvekkel (ár- vagy bel víz vé del mi gát tal, töl tés sel) el -
lá tott ál lan dó, vagy idô sza kos jel le gû ter mé sze tes,
vagy mes ter sé ges víz fo lyá sok, ta vak, víz tá ro zók olyan
ki ára dá sa, mely nek so rán a víz ár víz vé del mi szem -
pont ból vé dett nek mi nô sí tett te rü le te ken a biz to sí tott
va gyon tár gyak el ön té sé vel kárt okoz.

5.9.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) ár víz-meg elô zé si, ár víz vé del mi mun ka so rán fel -
me rült költ sé ge ket és ká ro kat;

b) a gá tak vé dett ol da lán je lent ke zô fakadóvíz, buz -
gár okoz ta ká ro kat;

c) a ta laj víz emel ke dés, ta laj víz moz gás, vagy ezek
bár me lyi ké vel össze füg gés ben je lent ke zô ta laj -
moz gás okoz ta ká ro kat;

d) a nem men tett ár te rü le ten, nyílt ár té ren, vagy hul -
lám té ren be kö vet ke zett ká ro kat;

e) a bel víz okoz ta ká ro kat.

5.9.2. A biz to sí tó el te kint a 30 na pos vá ra ko zá si idô al kal ma -
zá sá tól, amennyi ben a biz to sí tott leg fel jebb 30 na pon
be lül meg szûnt, és leg alább 180 na pig fo lya ma to san
élô elôz mény szer zô dés sel ren del ke zett.
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5.10. Föld ren gés

5.10.1. Biz to sí tá si ese mény: A kockázatviselés megkezdé sé -
tôl számított harmincnapos várakozási idôt követôen
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül az Mercalli-Sieberg-
64 (MSK-64) ská la 5. fo ko za tát el érô, vagy azt meg -
ha la dó, a föld bel sô ener gi á já ból szár ma zó föld ren gés
ál tal, a biz to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott kár.

5.10.2. A biz to sí tó el te kint a 30 na pos vá ra ko zá si idô al kal ma -
zá sá tól, amennyi ben a biz to sí tott leg fel jebb 30 na pon
be lül meg szûnt, és leg alább 180 na pig fo lya ma to san
élô elôz mény szer zô dés sel ren del ke zett.

5.11. Föld csu szam lás

5.11.1. Biz to sí tá si ese mény: A kockázatviselés megkezdé sé -
tôl számított harmincnapos várakozási idôt követôen
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül a föld fel szín alat ti ta -
laj ré te gek vá rat lan, lej tô irá nyú el csú szá sa ál tal, a biz -
to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett kár.

5.11.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a töl té sek üle pe dé se, vagy ta laj süllye dés mi att ke -
let ke zett ká ro kat;

b) a vé del mül szol gá ló tám fal ter ve zé si, vagy ki vi te -
le zé si hi bái, kar ban tar tá si hi á nyos sá gai mi att be -
kö vet ke zô ká ro kat;

c) meg fe le lô kialakítottságú tám fa lak hi á nyá ra
vissza ve zet he tô ká ro kat;

d) tu da tos em be ri te vé keny ség kö vet kez mé nye ként
ke let ke zô ká ro kat (pl. kút, alag út fú rás, mun ka árok
épí tés, alap ásás, bá nyá sza ti te vé keny ség, ta laj -
víz szint süllyesz tés stb.);

e) a tám fa lak ban, mes ter sé ges ré zsûk ben, egyéb
mû tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat.

5.11.3. A biz to sí tó el te kint a 30 na pos vá ra ko zá si idô al kal ma -
zá sá tól, amennyi ben a biz to sí tott leg fel jebb 30 na pon
be lül meg szûnt, és leg alább 180 na pig fo lya ma to san
élô elôz mény szer zô dés sel ren del ke zett.

5.12. Kô- és föld om lás

5.12.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
a ter mé sze tes kör nye zet bôl ter mé sze ti okok ból le hul ló
szik la, kô zet da ra bok, il let ve föld tö meg vá rat lan le hul lá -
sa ál tal, a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett kár.

5.12.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a töl té sek üle pe dé se, vagy ta laj süllye dés mi att ke -
let ke zett ká ro kat;

b) meg fe le lô kialakítottságú tám fa lak hi á nyá ra
vissza ve zet he tô ká ro kat;

c) a tu da tos em be ri te vé keny ség kö vet kez mé nye ként
ke let ke zô ká ro kat (pl. ás vá nyi anya gok fel tá rá sa,
alag út fú rás, mun ka árok épí tés, alap ásás, bá nyá -
sza ti te vé keny ség, ta laj víz szint süllyesz tés stb.);

d) a tám fa lak ban, mes ter sé ges ré zsûk ben, egyéb
mû tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat.

5.13. Is me ret len épít mény, is me ret len üreg be om lá sa

5.13.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
a szer zô dô, vagy a biz to sí tott tu do má sán kí vü li, az
épí té si do ku men tá ci ó ban sem sze rep lô, il let ve a kár -
ese mény be kö vet ke zé sé ig fel nem tárt föld alat ti üreg,
vagy épít mény vá rat lan be om lá sá val a biz to sí tott va -
gyon tár gyak ban ke let ke zett kár.

5.13.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a bá nyák föld alat ti ré sze i nek be om lá sá ból ke let -
ke zô ká ro kat;

b) a tu da tos em be ri te vé keny ség kö vet kez mé nye ként
ke let ke zô ká ro kat (pl. ás vá nyi anya gok fel tá rá sa,
alag út fú rás, mun ka árok épí tés, alap ásás, bá nyá -
sza ti te vé keny ség, ta laj víz szint süllyesz tés stb.);

c) a csa pa dék víz, a ter mé sze tes vi zek, a ve ze té kes
víz, vagy szenny vi zek ki öm lé sé vel ke let ke zô, ki -
üre ge lô dés bôl ke let ke zô ká ro kat;

d) a pa do zat alat ti töl té sek üle pe dé se, vagy ta laj -
süllye dés mi att ke let ke zett ká ro kat.

5.14. Ide gen jár mû üt kö zé se

5.14.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
ha a biz to sí tá si szer zô dé sen kí vü li, har ma dik fél ál tal
ve ze tett, vagy har ma dik fél tu laj do ná ban, üze mel te té -
sé ben lé vô ide gen jár mû, an nak al kat ré sze, vagy ra -
ko má nya, a kockázatviselés helyén a biz to sí tott épü -
let be, épít mény be va ló köz vet len üt kö zés sel a biz to sí -
tott va gyon tár gyak ban kárt okoz.

5.14.2. Nem mi nô sül ide gen jár mû nek az a jár mû, amely a szer -
zô dô, vagy a biz to sí tott tu do má sá val, illetve hoz zá já ru -
lá sá val kö ze lí ti meg a biz to sí tott épü le tet, épít ményt.

5.15. Ide gen tárgy rá dô lé se

5.15.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
ha a je len szer zô dés ben nem biz to sí tott, a szer zô dô
vagy biz to sí tott ér dek kö rén kí vül ál ló ide gen tárgy, a
biz to sí tott épü let re, épít mény re kí vül rôl (a koc ká zat vi -
se lés he lyén kí vü li hely rôl) rá dôl és ez zel a biz to sí tott
va gyon tár gyak ban kárt okoz.

Ide gen tárgy nak mi nô sül nek azok a nem bé rel t, köl -
csön vett, vagy lí zin gelt tár gyak, ame lyek a kár ese mény
idô pont já ban a koc ká zat vi se lés he lyén kí vül rôl hat nak,
nem vol tak a biz to sí tott tu laj do ná ban, hasz ná la tá  ban,
vagy nem az ô ér de ké ben hasz nál ták fel azokat.

5.16. Lo pás

5.16.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
az ál lan dó an la kott épü le tek szi lár dan rög zí tett, vagy
be épí tett és üzem be is he lye zett épületfelszereléseit,
épü let tar to zé ka it ért lo pá si kár.

5.16.2. A biz to sí tó szol gál ta tás nak fel té te le a te rü le ti leg il le té -
kes rend ôr ha tó ság nál – a káresemény észlelését kö -
ve tô, legkésôbb 24 órán belül – tett fel je len tés.
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5.16.3. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a nem ál lan dó an la kott, vagy épí tés alatt ál ló épü -
le tek épületfelszereléseinek, épü let tar to zé ka i nak
lo pá si ká ra it;

b) a nem a biz to sí tott, vagy ve le kö zös ház tar tás ban
élô hoz zá tar to zók, kö ze li hoz zá tar to zók ki zá ró la -
gos hasz ná la tá ban lé vô épü le tek, épü let ré szek,
épületfelszereléseit ért lopási ká ro kat.

5.17. Ron gá lás

5.17.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
és meg té rí ti a biz to sí tó az ak tu á lis épü let biz to sí tá si
összeg ma xi mum 1 szá za lé ká ig azo kat a ká ro kat,
ame lye ket a tet tes(ek) a koc ká zat vi se lés he lyén be tö -
ré ses lo pás, vagy an nak kí sér le te so rán okoz nak a biz -
to sí tott épü le tek szer ke ze ti leg be épí tett nyí lás zá ró i -
ban, be épí tett épületfelszereléseiben.

5.17.2. A biz to sí tó szol gál ta tásá nak fel té te le a te rü le ti leg il -
leté kes rend ôr ha tó ság nál – a káresemény észlelését
kö ve tô, legkésôbb 24 órán belül – tett fel je len tés.

5.17.3. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg a be tö ré si szán dék nél kül, ki -
zá ró lag ga ráz da ság ból (van da liz mus ból) ere dô ron -
gá lá si ká ro kat.

5.18. Ve ze té kes víz kár

5.18.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
ha a víz, szenny víz, csa pa dék víz, fû té si víz és gôz ve -
ze té kek, lég kon di ci o ná ló be ren de zé sek, tûz vé del mi
be ren de zé sek, vagy egyéb fo lya dé kot szál lí tó ve ze té -
kek, il let ve ezek tar to zé ka i nak, sze rel vé nye i nek, vagy
a ve ze té kek re kap csolt ház tar tá si gé pek nek a tö ré se,
re pe dé se, ki lyu ka dá sa, du gu lá sa, tö mí té si hi bái, csat -
la ko zá sá nak el moz du lá sa mi att ki öm lô fo lya dék, vagy
a nyit va fe lej tett víz csap mi att ki áram ló víz, gôz, fo lya -
dék, áz ta tó ha tá sa a koc ká zat vi se lés he lyén a biz to sí -
tott va gyon tár gyak ban kárt okoz.

Meg té rí ti a biz to sí tó a hi ba fel tá rá sá nak és ki ja ví tá sá -
nak bon tá si és hely re ál lí tá si költ sé ge it, a kár el há rí tá -
sá hoz szük sé ges és tech no ló gi a i lag in do kolt mér té -
kig, de ma xi mum 6 fo lyó mé ter csô ve ze ték hely re ál lí -
tá sá nak mér té ké ig. A sé rült ve ze ték sza kasz cse ré jé -
nek költ sé gét a kár ese mény ál tal in do kolt mér té kig,
de ma xi mum 6 fo lyó mé ter hosszú sá gig té rí ti a biz to -
sí tó.

5.18.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a sé rült tar to zé kok sze rel vé nyek és a ve ze té kek re
kap csolt, kárt oko zó ház tar tá si gépek ja ví tá sá nak,
vagy pót lá sá nak költ sé ge it;

b) a ki öm lô fo lya dék, vagy gáz ér té két;
c) a kor ha dás, gom bá so dás, pe né sze se dés, salétro -

mo sodás for má já ban je lent ke zô ká ro kat;
d) kül sô eresz csa tor nák ter mé sze tes el hasz ná ló dá -

sá ból, du gu lá sá ból ere dô ká ro kat;

e) ta laj víz, ár víz, vagy más idô já rá si ha tá sok ból ke -
let ke zô, víz ál tal oko zott ká ro kat.

5.19. Üveg tö rés

5.19.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
a biz to sí tott épü let nyí lás zá ró i nak és szer ke ze ti leg be -
épí tett üve ge zé sé nek tö ré se, re pe dé se.

Je len biz to sí tá si ese mény kap csán a biz to sí tó meg té -
rí ti a 10 mm üveg ré teg-vas tag ság alat ti, sé rült, tö rött,
vagy re pedt üveg fe lü le tek cse ré jé nek, pót lá sá nak
költ sé ge it ma xi mum 3 m2 táb la mé re tig. Meg té rí ti to -
váb bá a kár ese mény kap csán sé rült fény és va gyon -
vé del mi fó li ák költ sé gét, va la mint a káreseménnyel
köz vet le nül oko za ti össze füg gés be hoz ha tó kö vet kez -
mé nyi ká ro kat és a köz vet le nül fel me rült sze re lé si
költ sé ge ket.

5.19.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg az aláb bi ak ban fel so rolt tí pusú
üveg fe lü le tek üve ge zésé ben ke let ke zett ká ro kat:

a) épí tés, fel újí tás alatt ál ló épü le tek;
b) üveg te tôk, fe lül vi lá gí tók, fénykupolák, ta po só üve -

gek;
c) üveg há zak, me leg és hi deg ágyak;
d) ki ra ka tok, ki ra kat szek ré nyek, ké pek, üveg dísz tár -

gyak;
e) cég és rek lám táb lák;
f) tü kör fe lü le tek, tükörcsempék;
g) fes tett üve gek, üveg fest mé nyek, csi szolt, met szett,

ón, ólom- vagy réz be té tes üve gek, dí szí tett üve -
gek, dísz üve ge zé sek, üveg mo za i kok;

h) üveg fa lak, üveg tég lák, üveg te tô cse re pek, kopolit-
üve gek, por tál üve gek, üveg mell vé dek;

i) ak vá ri u mok, ter rá ri u mok;
j) fény vissza ve rô, plexi és akril, szí ne zett, ma ra tott,

homokfúvott üve gek;
k) üveg ke rá mia fô zô la pok, op ti kai és öblösüvegek;
l) nap kol lek to rok, vi lá gí tó tes tek, fény for rá sok;
m) egyéb spe ci á lis üveg fe lü le tek (pl. zuhanykabinok,

kandallóüveg stb.).

Nem té rí ti meg a biz to sí tó az üveg fe lü le tek kar co ló dá -
sá nak, az üve ge zést rög zí tô- és tar tó szer ke ze tek, ke -
re tek, il let ve azok elekt ro mos be ren de zé se i nek ká ra it,
to váb bá a kar ban tar tá si hi á nyos sá gok ra, tech no ló gia,
ki vi te le zé si hi bák ra vissza ve zet he tô kár ese mé nyek bôl,
vagy az el hasz ná ló dás ból adó dó ese mé nyek ká ra it.

5.20. Rej tett hi bák

5.20.1. Biz to sí tá si ese mény: je len biz to sí tás tar ta ma alatt
bekö vet ke zett, a biz to sí tott épü let tu laj do no sa ál tal tör -
tént bir tok ba vé telt kö ve tô egy (1) éven be lül fel me rült
és be je len tett, az el adó sza va tos sá gi fe le lôs sé gé be
tar to zó és a biz to sí tott épü let ren del te téssze rû hasz -
ná la tát aka dá lyo zó, épü let szer ke ze ti, vagy épü let gé -
pé sze ti hi ba, ame lyet a biz to sí tott, az adás vé tel idô -
pont já ban az in gat lan meg te kin té se el le né re sem is -
mert, is mer nie nem kel lett és az az adás vé te li szer zô -
dés ben sem ke rült rög zí tés re.
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5.20.2. A biz to sí tott kö te les az adott hi bá val kap cso la tos sza -
va tos sá gi igé nyét a hi ba fel fe de zé sét kö ve tô le he tô
leg rö vi debb idôn be lül az el adó val kö zöl ni. A biz to sí tó
szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ki zá ró lag ak kor áll be, mi -
u tán a biz to sí tott ezen kö te le zett sé gé nek iga zol tan
ele get tett, de az el adó sza va tos sá gi kö te le zett sé gét
a meg fe le lô ha tár idô re nem tel je sí tet te.

5.20.3. Meg té rí ti a biz to sí tó a hi ba el há rí tá sá nak, ki ja ví tá sá -
nak, ki cse ré lé sé nek költ sé gét a tech no ló gi a i lag in do -
kolt mér té kig, de ma xi mum az épü let biz to sí tá si összeg
egy szá za lé ká ig.

5.20.4. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a szer zô dô vel / biz to sí tot tal kö zös ház tar tás ban élô,
vagy közeli hoz zá tar to zó tól vá sá rolt in gat lan ká rait;

b) az esz té ti kai jel le gû ká ro kat;
c) az épü let ter ve zé sé bôl ere dô ká ro kat;
d) a rej tett hi bák ál tal oko zott kö vet kez mé nyi ká ro kat.

6. A BIZ TO SÍ TÓ SZOL GÁL TA TÁ SA

6.1. Szolgáltatásrajogosultakköre

A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a biz to sí tott jo go sult.
Amennyi ben a biz to sí tott va gyon tárgy hi tel lel ter helt,
a szer zô dô kü lön nyi lat ko zata alap ján a zá log jo go sult
is le het ked vez mé nye zett, a nyi lat ko zat ban meg je lölt
összeg ere jé ig.
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Je len fel té te lek alap ján a KöBE Közép-európai Kölcsönös
Biz to sí tó Egye sü let (to váb bi ak ban: biz to sí tó) vál lal ja, hogy a
szer zô dô ál tal meg fi ze tett biz to sí tá si díj el le né ben, a biz to sí tá -
si köt vé nyen meg adott koc ká zat vi se lé si cí men lé vô biz to sí tott
va gyon tár gyak – je len fel té te lek ben meg ha tá ro zott – biz to sí tá -
si ese mé nyei ál tal oko zott ká ro so dá sa ese tén, a ká ro so dás
mér té ké ig, de ma xi mum a biz to sí tá si köt vény ben meg ha tá ro -
zott biz to sí tá si összeg ere jé ig, biz to sí tá si szol gál ta tást nyújt.

Je len fel té te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pol gá ri
Tör vény könyv vo nat ko zó ren del ke zé sei, va la mint a ha tá lyos
ma gyar jog sza bá lyok az irány adóak.

1. BIZ TO SÍ TOTT SZE MÉ LYEK

1.1. Ingóságbiz to sí tás biz to sí tott ja a biztosítási szerzôdés -
ben név sze rint fel tün te tett ter mészetes személy
fogyasztó vagy vállalkozás [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés
4. pontja], aki az itt fel so rolt va la mely mi nô sé gé ben a
biz to sí tott va gyon tárgy meg óvá sá ban ér de kelt:

a) tu laj do nos, tulajdonostárs tu laj do ni há nya da ará -
nyá ban;

b) ha szon él ve zô;
c) bér lô, társ bér lô.

1.2. Biz to sí tott to váb bá az alapbiztosított azon közeli hoz-
zátartozója és hozzátartozója (Ptk. 8:1. § [1] be kez -
dés 1. és 2. pontja), aki a biztosítási esemény bekö -
vet ke zésének idôpontjában a jelen szerzôdésben biz-
tosított koc kázatviselési címre állandó lakosként beje-
lentett és ott állandó jelleggel életvitelszerûen élô
személy.

2. A BIZ TO SÍ TÁS TE RÜ LE TI HA TÁ LYA

2.1. Az in gó ság biz to sí tás te rü le ti ha tá lya a biztosítási szer -
zôdésben fel tün te tett koc ká zat vi se lé si cím, cím hi á -
nyá ban a hely raj zi szám sze rint fel tün te tett te lek.

2.2. Amennyi ben a biz to sí tott la ká sa lak ha tat lan ná vált, a
koc ká zat vi se lés he lye az a hely, aho vá a biz to sí tott
ide ig le ne sen tá vo zik. A szol gál ta tá si összeg meg ál la -
pí tá sa kor a biz to sí tó fi gye lem be ve szi az adott kár hely -
szí nen a kár ese mény idô pont já ban meg lé vô – je len
fel té te lek szerinti és a Függelékben részletezett – biz -
ton ság vé del mi fel té te lek nek va ló meg fe le lést is.

2.3. Rab lás biz to sí tá si ese mény kap csán, a biz to sí tott ál tal
ma gá val vitt ál ta lá nos in gó sá gai te kin te té ben a koc -
ká zat vi se lés he lye Ma gyar or szág tel jes te rü le te.

3. A BIZ TO SÍT HA TÓ VA GYON TÁR GYAK KÖ RE
(IN GÓ SÁG VA GYON CSO PORT)

3.1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az in gó ság va gyon cso -
por ton be lül az aláb bi ak ban fel so rolt, biz to sít ha tó va -
gyon tár gyak ra (va gyon ka te gó ri ák ra) ter jed ki:

a) Ház tar tá si in gó sá gok.
b) Ér ték tár gyak.
c) Vál lal ko zói te vé keny ség va gyon tár gyai.

3.1.1. Háztartásiingóságok: Háztartásiingóságokabiztosí-
totttulajdonátképezô,aháztartásbanáltalánosanelô-
forduló,abiztosítottszemélyeshasználatára,fogyasz-
tásraszolgáló,aháztartásmindennaposmûködésé-
hezszükséges,épületbebenemépített,mozgatható
vagyontárgyak.

a)háztartási ingóságnakminôsülnek továbbá a kerti
bútorok,ahobbieszközökésbarkácsfelszerelések,
abiztosított,vagyabiztosítottalközöskockázatvi-
selésicímenélôközelihozzátartozóktulajdonátké-
pezôgépjármûveknapiüzemeltetéséhezhasznált
alkatrészei,tartozékaiafôdarabokkivételével,va-
lamintakockázatviseléshelyénsajátszükségletre
termesztettlábonálló,vagymárbetakarítottnövé-
nyek, dísznövények, továbbá tenyésztett házi és
haszonállatok a háztartási ingóságok biztosítási
összegénekmaximum5%-áig;

b)a biztosított által bérelt, lízingelt, kölcsönvett va-
gyontárgyak a háztartási ingóságok biztosítási
összegénekmaximum5%-áigbiztosítottak.

3.1.2. Értéktárgyak: Abiztosítotttulajdonátképezôazonin-
góságok,amelyeknemsorolhatókaháztartásiingósá-
gokközé,deértékük,életkoruk,mûvészeti,vagyritka-
ság jellegükmiatt biztosítani kívánják azokat. Érték-
tárgynakminôsülnekpl.azalábbiak:

a) nemesfémek, drágakövek, igazgyöngyök, vagy
ezekfelhasználásávalkészülttárgyak;

b) képzô-,ipar-,ésnépmûvészetialkotások,gyûjte-
mények;

c) valódi szôrmék, kézi csomózású, kézi szövésû
szônyegek;

d) antiktárgyakéskülönösennagyértéketképviselô
régiségek,mûvészetialkotások.

Abiztosító szolgáltatásanem terjedkiasorozathoz
(garnitúrához), készlethez, gyûjteményhez tartozó
egyesdarabokkárosodásaeseténarraazanyagihát-
rányra,amelya felsoroltakmegcsonkulásamiattkö-
vetkezettbe.

Akártérítésiösszegmeghatározásakorazelôszere-
tetiértéknemkerülbeszámításra.

Nemtérítimegabiztosítóazértéktárgyakbankeletke-
zett károkat, ha azokat a káresemény idôpontjában
nem állandóan lakott helyiségben, vagy szabadban
tartották.

3.1.3. Vállalkozásvagyontárgyai: Akockázatviseléshelyén
tárolt,illetvehasznált,avállalkozáskönyveibenisfel-
tüntetett,sajáttulajdonútárgyieszközök,készletek.

Ingóságbiztosítás különös feltételei
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3.2. Nembiztosíthatóvagyontárgyak
Jeleningóságbiztosításalapjánabiztosítóbiztosítási
védelmenemterjedkiazalábbivagyontárgyakra, il-
letveazazokbankeletkezettkárokra:

a) idegentulajdonúvagyontárgyak;
b) készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv,

értékpapír,pénzhelyettesítôeszközök,értékcikkek;
c) okirat, kézirat, terv, dokumentáció, adathordozó-

kontároltadat,sajátfejlesztésûszoftverek,szelle-
mitermékek,immateriálisjavakdokumentációja;

d) vízi, légi,szárazföldiésegyébmotorosjármûvek
fôdarabjai,lakókocsi,utánfutó;

e) bérlô,társbérlô,fizetôvendégvagyontárgyai;
f) anemháztartásimennyiségbentárolt„A”vagy„B”

tûzveszélyességiosztálybatartozóanyagok;
g) nemlezárthelyiségbentároltingóságok,szabad-

bantároltingóságok,alábonállónövények,illet-
veakockázatviseléshelyén,deaszabadbantar-
tottállatokkivételével;

h) nemállandóanlakottépületben,melléképületben,
illetvenemlakáscélúhelyiségben(pl.padlás,pin-
ce)tároltértéktárgyak;

i) szárazföldi,vízi,légijármûvek,lakókocsi,utánfutó
ésezekfôdarabjai.

4. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

4.1. A biz to sí tá si össze get a szer zô dô ha tá roz za meg,
meg ál la pí tá sá nak alap ja az in gó sá gok – szer zô dés -
kö tés évé ben ak tu á lis – újrabeszerzési ér té ke, ér ték -
tár gyak ese té ben a va ló sá gos ér ték.

4.2. A biz to sí tá si összeg a biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá -
ra, egy ben a biz to sí tá si díj meg ál la pí tá sá nak alap ja is.
A biz to sí tá si összeg nem ha lad hat ja meg a biz to sí tott
va gyon tárgy újrabeszerzési, vagy újér té két, érték tár -
gyak esetében a valóságos értéket.

4.3. Amennyi ben az in gó ság biz to sí tás biz to sí tá si össze ge
a ház tar tá si in gó sá gok vo nat ko zásá ban a meg adott
koc ká zat vi se lé si cí men lé vô épü let la kó épü let ré szé -
nek – a szer zô dô ál tal meg ha tá ro zott – hasz nos alap -
te rü le te alap ján, a stan dard négy zet mé ter egy ség árak
al kal ma zá sá val ke rül meg ál la pí tás ra, kár ese mény be -
kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó nem vizs gál alulbiz-
tosítottságot, fel té ve, hogy a biztosított és a valóságos
hasznos alapterület nagysága megegyezik.

4.4. Amennyi ben a kár ese mény idô pont já ban a szer zô dô
ál tal meg ha tá ro zott és az aján la ttétel során megadott,
il let ve a biz to sí tá si köt vé nyen meg je lölt hasz nos alap -
te rü let ki sebb, mint a la kó épü let va lós hasz nos alap -
te rü le te (alul biz to sí tott ság), úgy a biz to sí tó, a biz to sí -
tott és a tény le ge sen hasz nos alap te rü let ará nyá ban
korlátozott té rítést nyújt.

4.4.1. Hasz nos alap te rü let: a lakás célú helyiségek vég le -
ges, belsô fal sí kok kal ha tá rolt tel jes alap te rü leté nek
olyan ré sze, ahol a belmagasság leg alább 1,90 m.

4.4.2. A hasznos alap te rü let be a lakás célú he lyi sé gek
összeg zett alap te rü le te és az épü let hez tar to zó fe dett

és há rom ol dal ról zárt kül sô tar tóz ko dók (lo dzsa, fe -
dett és ol dalt zárt er ké lyek), és a fe dett te rasz, tor nác,
te tô tér, va la mint a több szin tes lak ré szek bel sô lép -
csô jé nek egy szin ten szá mí tott víz szin tes ve tü le te is
be le tar to zik, de nem tar to zik be le a mel lék épü le tek,
ki egé szí tô he lyi sé gek alap te rü le te.

4.5. A szer zô dô a biz to sí tó ál tal al kal ma zott stan dard négy -
zet mé ter egy ség árak kal kal ku lált biz to sí tá si összeg tôl
el té rô biz to sí tá si összeg re is meg köt he ti a biz to sí tást,
a biz to sí tan dó in gó sá gok va ló sá gos ér té ké nek fi gye -
lem be vé te lé vel. Ilyen eset ben a biz to sí tó a kár ese -
mény be kö vet ke zé se kor min dig vizs gál ja az alulbiz-
tosítottságot, szol gál ta tá sát a biz to sí tott és a va lós in -
gó ság ér ték ará nyá ban nyújt ja.

5. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉ NYEK

Je len in gó ság biz to sí tás alap ján a biz to sí tó ki zá ró lag az itt
fel so rolt biz to sí tá si ese mé nyek ál tal köz vet le nül oko zott ká -
rok ra nyújt té rí tést.

5.1. Tûz

5.1.1. Biz to sí tá si ese mény: Je len biz to sí tás szem pont já ból
tûz nek (sza bá lyo zat lan égés nek) mi nô sül, az a nem
ren del te téssze rû tûz tér ben ke let ke zô, vagy a ren del -
te téssze rû tûz te ret el ha gyó, terjedôképes, ön táp lá ló
láng gal va ló égés, iz zás fo lya ma ta, amely a biz to sí tott
va gyon tár gyak ban kárt okoz.

5.1.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg az aláb bi ká ro kat:

a) ön gyul la dás ból, gyul la dá si hô mér sék let alat ti er je -
dés bôl, be fül le dés bôl, ké mi ai, vagy bi o ló gia égés -
bôl ere dô ká rok;

b) a rend el te té sük nél fog va tûz nek, láng nak, hô ha -
tás nak ki tett va gyon tár gyak ban ke let ke zô ká rok;

c) elekt ro mos ké szü lé kek ben, ve ze té kek ben ke let -
ke zô ká rok, ha a tûz más tár gyak ra nem ter jed to -
vább;

d) fe lü le ti pör kö lô dés, hô ha tá sá ra tör té nô szín, vagy
alak vál to zás;

e) füst, vagy ko rom szennye zô dés, amennyi ben azok
nem tény le ges tûz kár kö vet kez mé nyei;

f) az „A” vagy „B” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to -
zó tûz- vagy rob ba nás ve szé lyes anya gok szo ká -
sos ház tar tá si mennyi sé get meg ha la dó mennyi -
ség ben tör té nô tá ro lá sá ból, vagy fel hasz ná lásá -
ból ere dô ká rok;

g) az „A” , „B” vagy „C” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba
tar to zó tûz- vagy rob ba nás ve szé lyes anya gok hô -
for rás közelébe va ló he lye zé sé bôl ere dô ká rok.

5.2. Rob ba nás

5.2.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
a gá zok, gô zök, po rok ter jesz ke dé si haj lan dó sá gán
ala pu ló, hir te len be kö vet ke zô, in ten zív nyo más nö ve -
ke dés sel együtt já ró energia felszabadulása, amely a
biz to sí tott va gyon tár gyak ban kárt okoz.
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5.2.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg az aláb bi ká ro kat:

a) a sé rült tar tály/ké szü lék ja ví tá sá nak cse ré jé nek
költ sé gét, ha a rob ba nás mû sza ki hi ba, vagy a
kar ban tar tás hi á nyos sá gai mi att kö vet ke zett be;

b) terv sze rû rob ban tá sok (pl. épü le tek rob ban tá sos
bon tá sa) mi att be kö vet ke zô ká rok;

c) hang rob ba nás ból ere dô ká rok;
d) a háztartási (konyhai) gépek, berendezések rob -

ba nása által okozott károk;
e) ha sa dó, vagy su gár zó anya gok rob ba ná sa ál tal

oko zott ká rok;
f) kör nye ze té nél ala cso nyabb nyo má sú zárt tér

össze roppanása ál tal oko zott ká rok;
g) füst, vagy ko rom szennye zô dés, amennyi ben az

tény le ge sen nem a rob ba nás kö vet kez mé nye;
h) az „A” vagy „B” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to -

zó tûz- vagy rob ba nás ve szé lyes anya gok szo ká -
sos ház tar tá si mennyi sé get meg ha la dó mennyi -
ség ben tör té nô tá ro lá sá ból, vagy fel hasz ná lásá -
ból ere dô ká rok;

i) e cél ra elô ál lí tott, rob ba nó anya gok ál tal oko zott
ká rok.

5.3. Vil lám csa pás

5.3.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
a lég kö ri elekt ro mos ság azon ki sü lé se, mely nek so rán
a fel sza ba du ló me cha ni kus és/vagy ter mi kus ener gia
rom bo ló és/vagy gyúj tó ha tá sa a biz to sí tott va gyon -
tár gyak ban kárt okoz.

5.4. Vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa

5.4.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és
meg té rí ti a biz to sí tó a vil lám csa pás má sod la gos ha tá sa
ál tal az ún. sza bad ve ze té kes (vil lany ve ze ték, te le fon,
vagy ká bel té vé) há ló za tok hoz csat la koz ta tott biz to sí tott
va gyon tár gyak ban túl fe szült ség bôl ke let ke zett ká ro kat.

5.4.2. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét a biz to sí tó füg -
get len villámlokalizációs szak szol gá lat ál tal iga zolt ada -
tok alap ján el len ôr zi, a ká ro so dott va gyon tár gyat pe dig
– az ál ta la meg bí zott szak ér tô vel – min den eset ben be -
vizs gál tat ja. A biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tó a szol gál -
ta tó, il let ve a szak ér tô ál tal ki ál lí tott szak vé le mény fi gye -
lem be vé te lé vel bí rál ja el.

5.5. Vi har

5.5.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
a koc ká zat vi se lés he lyén az 54 km/h-t el érô, vagy azt
meg ha la dó sebességû szél to ló, nyo mó, vagy szí vó -
ereje ál tal:

a) a biz to sí tott va gyon tár gyak ban köz vet le nül oko -
zott kár;

b) az elsodort tár gyak üt kö zé se, el moz du lá sa, de for -
má ló dá sa mi att ke let ke zô kár;

c) a vi har ál tal meg ron gált vég le ges te tô szer ke ze -
ten, vagy nyílászárókon ke resz tül az épü let be ju -
tó csa pa dék áz ta tó ha tá sa mi att, a biz to sí tott va -
gyon tár gyak ban ke let ke zô kár.

A biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tó füg get len me te o ro -
ló gi ai szak szol gá lat ál tal mért és hi te le sí tett ada tok fi -
gye lem be vé te lé vel bí rál ja el.

5.5.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a szabadban tárolt ingóságokban keletkezett ká -
ro kat;

b) a le nem zárt nyí lás zá rók kal össze füg gés be hoz -
ha tó ká ro kat;

c) a tetôzet rongálódása, megbontása nélkül kelet -
ke zett átnedvesedési, beázási károkat;

d) a he lyi sé gen be lü li lég áram lás (hu zat) mi att ke let -
ke zett ká ro kat.

5.6. Fel hô sza ka dás

5.6.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
ha a 0,5 mm/perc át la gos in ten zi tást, vagy 24 óra alatt
le hul lott, 30 mm mennyi sé get meg ha la dó csa pa dék vi -
zet a sza bály sze rû en ki ala kí tott és kar ban tar tott víz el -
ve ze tô rend szer el nyel ni kép te len és ezért a ta laj szin -
ten vagy egyéb, például nyitott födémeken áram ló csa -
pa dék víz a biz to sí tott va gyon tár gyak ban kárt okoz. A
biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tó füg get len me te o ro ló -
gi ai szak szol gá lat ál tal mért és hi te le sí tett ada tok fi -
gye lem be vé te lé vel bí rál ja el.

5.6.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) az el ön tés nél kü li, átnedvesedésbôl, fel ázás ból
ere dô ká ro kat;

b) fel hô sza ka dás mi att ki ala kult bel víz, ta laj víz okoz -
ta ká ro kat;

c) az épü le tek karbantartási, ki vi te le zé si hi bá i ra, hiá -
nyosságaira vissza ve zet he tô ká ro kat;

d) a le nem zárt nyí lás zá rók kal össze füg gés be hoz -
ha tó kö vet kez mé nyi ká ro kat;

e) a talajszint alatti padozatú, nem lakóhelyiségnek
mi nôsülô épültrészek elöntése esetén, a pado zat -
tól számított 20 cm-nél alacsonyabb szinten elhe-
lyezett ingóságokban keletkezô károkat;

f) a szabadban tárolt ingóságokban keletkezett
káro kat;

g) a gom bá so dás, pe né sze sedés, salétromosodás
for má já ban je lent ke zô ká ro kat.

5.7. Jég ve rés

5.7.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül:

a) a jég ve rés, vagy jég esô ál tal meg ron gált tetôfe dé -
sen, te tô szer ke ze ten ke resz tül az épü let be be öm -
lô csa pa dék ál tal oko zott ká r;

b) az épü le tek nyí lás zá ró i ban, redônyeiben jég ve rés,
vagy jég esô ál tal oko zott ká r.

A biz to sí tá si ese ményt a biz to sí tó füg get len me te o ro -
ló gi ai szak szol gá lat ál tal mért és hi te le sí tett ada tok fi -
gye lem be vé te lé vel bí rál ja el.
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5.7.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a tetôfedés, te tô szer ke zet kar ban tar tá sá nak el -
mu lasz tá sá val kap cso la tos ká ro kat;

b) a le nem zárt nyí lás zá rók kal össze füg gés be hoz -
ha tó kö vet kez mé nyi ká ro kat;

c) a lábon álló növényi kultúrákban keletkezô károkat;
d) a szabadban tárolt ingóságokban keletkezô káro -

kat.

5.8. Hó nyo más

5.8.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül:

a) a hó, jég statikus  nyo mása ál tal meg ron gált tetô -
fe dé sen, te tô szer ke ze ten ke resz tül az épü let be
be  öm lô csa pa dék ál tal oko zott kár;

b) az épí tés ügyi elô írá sok nak meg fe le lô kialakított -
sá gú hó fo gók el le né re le zú du ló hó tö meg ál tal, a
biz to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott kár.

5.8.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a tetôfedés, te tô szer ke zet ter ve zé si ki vi te le zé si
hi á nyos sá gai ra vissza ve zet he tô ká ro kat;

b) a te tô szer ke zet kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sá val
kap cso la tos ká ro kat;

c) a lábon álló növényi kultúrákban keletkezô károkat;
d) a szabadban tárolt ingóságokban keletkezett

káro kat.

5.9. Ár víz

5.9.1. Biz to sí tá si ese mény: A kockázatviselés megkezdé sé -
tôl számított harmincnapos várakozási idôt követôen
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül az ár víz vé del mi véd-
mûvekkel (ár- vagy bel víz vé del mi gát tal, töl tés sel) el -
lá tott ál lan dó, vagy idô sza kos jel le gû ter mé sze tes,
vagy mes ter sé ges víz fo lyá sok, ta vak, víz tá ro zók olyan
ki ára dá sa, mely nek so rán a víz ár víz vé del mi szem -
pont ból vé dett nek mi nô sí tett te rü le te ken a biz to sí tott
va gyon tár gyak el ön té sé vel kárt okoz.

5.9.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) árvízmegelôzési, ár víz vé del mi mun ka so rán fel me -
rült költ sé ge ket és ká ro kat;

b) a gá tak vé dett ol da lán je lent ke zô fakadóvíz, buz -
gár okoz ta ká ro kat;

c) a ta laj víz emel ke dés, ta laj víz moz gás, vagy ezek
bár me lyi ké vel össze füg gés ben je lent ke zô ta laj -
moz gás okoz ta ká ro kat;

d) nem men tett ár te rü le ten, nyílt ár té ren, vagy hul -
lám té ren be kö vet ke zett ká ro kat;

e) bel víz okoz ta ká ro kat.

5.9.3. A biz to sí tó el te kint a 30 na pos vá ra ko zá si idô al kal ma -
zá sá tól, amennyi ben a biz to sí tott leg fel jebb 30 na pon
be lül meg szûnt, és leg alább 180 na pig fo lya ma to san
élô elôz mény szer zô dés sel ren del ke zett.

5.10. Föld ren gés

5.10.1. Biz to sí tá si ese mény: A kockázatviselés megkezdé sé -
tôl számított harmincnapos várakozási idôt követôen
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül az Mercalli-Sieberg-
64 (MSK-64) ská la 5. fo ko za tát el érô, vagy azt meg -
ha la dó, a föld bel sô ener gi á já ból szár ma zó föld ren gés
ál tal, a biz to sí tott va gyon tár gyak ban ke let ke zett kár.

5.10.2. A biz to sí tó el te kint a 30 na pos vá ra ko zá si idô al kal ma -
zá sá tól, amennyi ben a biz to sí tott leg fel jebb 30 na pon
be lül meg szûnt, és leg alább 180 na pig fo lya ma to san
élô elôz mény szer zô dés sel ren del ke zett.

5.11. Föld csu szam lás

5.11.1. Biz to sí tá si ese mény: A kockázatviselés megkezdé sé -
tôl számított harmincnapos várakozási idôt követôen
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül a föld fel szín alat ti ta -
laj ré te gek vá rat lan, lej tô irá nyú el csú szá sa ál tal, a biz -
to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott kár.

5.11.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a töl té sek üle pe dé se, vagy ta laj süllye dés mi att ke -
let ke zett ká ro kat;

b) a vé del mül szol gá ló tám fal ter ve zé si, vagy ki vi te -
le zé si hi bái, kar ban tar tá si hi á nyos sá gai mi att be -
kö vet ke zô ká ro kat;

c) meg fe le lô kialakítottságú tám fa lak hi á nyá ra
vissza ve zet he tô ká ro kat;

d) tu da tos em be ri te vé keny ség kö vet kez mé nye ként
ke let ke zô ká ro kat (pl. kút, alag út fú rás, mun ka árok
épí tés, alap ásás, bá nyá sza ti te vé keny ség, ta laj -
víz szint süllyesz tés stb.);

e) a tám fa lak ban, mes ter sé ges ré zsûk ben, egyéb
mû tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat.

5.11.3. A biz to sí tó el te kint a 30 na pos vá ra ko zá si idô al kal ma -
zá sá tól, amennyi ben a biz to sí tott leg fel jebb 30 na pon
be lül meg szûnt, és leg alább 180 na pig fo lya ma to san
élô elôz mény szer zô dés sel ren del ke zett.

5.12. Kô- és föld om lás

5.12.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
a ter mé sze tes kör nye zet bôl ter mé sze ti okok ból le hul -
ló szik la, kô zet da ra bok, il let ve föld tö meg vá rat lan le hul -
lá sa ál tal, a biz to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott kár.

5.12.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a töl té sek üle pe dé se, vagy ta laj süllye dés mi att ke -
let ke zett ká ro kat;

b) meg fe le lô kialakítottságú tám fa lak hi á nyá ra
vissza ve zet he tô ká ro kat;

c) a tu da tos em be ri te vé keny ség kö vet kez mé nye ként
ke let ke zô ká ro kat (pl. ás vá nyi anya gok fel tá rá sa,
ala g út fú rás, mun ka árok épí tés, alap ásás, bá nyá -
sza ti te vé keny ség, ta laj víz szint süllyesz tés stb.);

d) a tám fa lak ban, mes ter sé ges ré zsûk ben, egyéb
mû tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat.
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5.13. Is me ret len épít mény, is me ret len üreg be om lá sa

5.13.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
a szer zô dô, vagy a biz to sí tott tu do má sán kí vü li, az
épí té si do ku men tá ci ó ban sem sze rep lô, il let ve a kár -
ese mény be kö vet ke zé sé ig fel nem tárt föld alat ti üreg,
vagy épít mény vá rat lan be om lá sá val a biz to sí tott va -
gyon tár gyak ban oko zott kár.

5.13.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a bá nyák föld alat ti ré sze i nek be om lá sá ból ke let -
ke zô ká ro kat;

b) a tu da tos em be ri te vé keny ség kö vet kez mé nye ként
(pl. ás vá nyi anya gok fel tá rá sa, alag út fú rás, mun -
ka árok épí tés, alap ásás, bá nyá sza ti te vé keny ség,
ta laj víz szint süllyesz tés stb.) ke let ke zô ká ro kat;

c) a csa pa dék víz, a ter mé sze tes vi zek, a ve ze té kes
víz, vagy szenny vi zek ki öm lé sé vel ke let ke zô ki -
üre ge lô dés bôl ke let ke zô ká ro kat;

d) a pa do zat alat ti töl té sek üle pe dé se, vagy ta laj -
süllye dés mi att ke let ke zett ká ro kat.

5.14. Ide gen jár mû üt kö zé se

5.14.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
ha a biz to sí tá si szer zô dé sen kí vü li, har ma dik fél ál tal
ve ze tett, vagy har ma dik fél tu laj do ná ban, üze mel te té -
sé ben lé vô ide gen jár mû, an nak al kat ré sze, vagy ra ko -
má nya, a kockázatviselés helyén a biz to sí tott épü let -
be, épít mény be va ló köz vet len üt kö zés sel a biz to sí tott
va gyon tár gyak ban kárt okoz.

5.14.2. Nem mi nô sül ide gen jár mû nek – tu laj don vi szony tól
füg get le nül – az a jár mû, amely a szer zô dô, a biz to sí -
tott, vagy ve lük kö zös ház tar tás ban élô kö ze li hoz zá -
tar to zó tu do má sá val, vagy hoz zá já ru lá sá val kö ze lí ti
meg a biz to sí tott épü le tet, épít ményt.

5.15. Ide gen tárgy rá dô lé se

5.15.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
ha a je len szer zô dés ben nem biz to sí tott, a szer zô dô,
vagy biz to sí tott ér dek kö rén kí vül ál ló ide gen tárgy a
biz to sí tott épü let re, épít mény re kí vül rôl (a koc ká zat vi -
se lés he lyén kí vü li hely rôl) rá dôl és ez zel a biz to sí tott
va gyon tár gyak ban kárt okoz.

Ide gen tárgy nak mi nô sül nek azok a nem bérelt, köl -
csön vett, vagy lízingelt tár gyak, ame lyek a kár ese mény
idô pont já ban a koc ká zat vi se lés he lyén kí vül rôl hat nak,
nem vol tak a biz to sí tott tu laj do ná ban, hasz ná la tá ban,
vagy nem az ô ér de ké ben hasz nál ták fel azokat.

5.15.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg, a szer zô dô, vagy a biz to sí tott
köz re ha tá sá val ke let ke zett ká ro kat.

5.16. Be tö ré ses lo pás

5.16.1. Biz to sí tá si ese mény: Je len biz to sí tás szem pont já ból
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha a tet tes a be tö rést
úgy kö ve ti el, hogy a biz to sí tott épü let – jelen szabály -

zat Függelék részében részletezett valamely védelmi
szintet kielégítô – le zárt he lyi sé gé be:

a) erô szak kal be ha tol;
b) ál kulccsal, zá rak fel nyi tá sá ra al kal mas ide gen esz -

köz hasz ná la tá val ju tott be és a be ha to lás nyo mai
ki mu tat ha tó ak;

c) a he lyi ség – be tö rés, rab lás, vagy ki fosz tás út ján
meg szer zett – sa ját kul csá nak fel hasz ná lá sá val,
jog ta la nul ha tol be, a kulcs meg szer zé sé tôl szá -
mí tott 24 órán be lül és ez ál tal a biz to sí tott va gyon -
tár gyak el tu laj do ní tá sá val kárt oko zott.

5.16.2. A biz to sí tó szol gál ta tásá nak fel té te le a te rü le ti leg il le -
té kes rend ôr ha tó ság nál – a káresemény észlelését
kö ve tô, legkésôbb 24 órán belül – tett fel je len tés.

5.16.3. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg a kárt, ha a be tö rést:

a) olyan esz köz zel, mód szer rel kö vet ték el, amely a
zár be tét ben, zár szer ke zet ben erô sza kos be ha to -
lás ra uta ló nyo mot nem hagy;

b) a le zárt he lyi ség el ve szett kul csá nak se gít sé gé vel
kö ve tik el;

c) a biz to sí tott, vagy an nak meg bí zott ja kö ve ti el.

5.17. Rab lás

5.17.1. Biz to sí tá si ese mény: Je len biz to sí tás szem pont já ból
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha a tet tes jog ta lan
el tu laj do ní tás cél já ból a biz to sí tott va gyon tár gyat úgy
szer zi meg, hogy va la mely, a biz to sí tás ban ne ve sí tett
sze mély el len erô sza kot, il let ve az élet vagy a tes ti
ép ség el le ni köz vet len fe nye ge tést al kal maz, vagy ôt
ön tu dat lan vagy vé de ke zés re kép te len ál la pot ba he -
lye zi. Rab lás az is, ha a tet ten ért tol vaj a do log meg -
tar tá sa vé gett erô sza kot, il let ve az élet vagy a tes ti
ép ség el le ni köz vet len fe nye ge tést al kal maz.

5.17.2. A koc ká zat vi se lés he lyén kí vül, de Ma gyar or szág te -
rü le tén be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mé nyek vo nat ko -
zá sá ban a kár té rí tés fel sô ha tá ra ér ték tár gyak ese té -
ben az ér ték tár gyak biz to sí tá si össze ge, ál ta lá nos in -
gó sá gok vo nat ko zá sá ban pe dig a ház tar tá si in gó sá -
gok biz to sí tá si össze gé nek ket tô szá za lé ka le het.

5.17.3. A biz to sí tó szol gál ta tásá nak fel té te le a te rü le ti leg il le -
té kes rend ôr ha tó ság nál – a káresemény észlelését
kö ve tô, legkésôbb 24 órán belül – tett fel je len tés.

5.18. Ron gá lás

5.18.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül
és meg té rí ti a biz to sí tó az ak tu á lis in gó ság biz to sí tá si
összeg ma xi mum egy szá za lé ká ig azo kat a ká ro kat,
ame lye ket a tet tes(ek) a koc ká zat vi se lés he lyén be tö -
ré ses lo pás, vagy an nak kí sér le te so rán, a biz to sí tott
va gyon tár gyak ban okoz nak.

5.18.2. A biz to sí tó szol gál ta tásá nak fel té te le a te rü le ti leg il le -
té kes rend ôr ha tó ság nál – a káresemény észlelését kö -
ve tô, legkésôbb 24 órán belül – tett fel je len tés.
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5.18.3. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg a be tö ré si szán dék nél kül, ki -
zá ró lag ga ráz da ság ból (van da liz mus ból) ere dô ron -
gá lá si ká ro kat.

5.19. Ve ze té kes víz kár

5.19.1. Biz to sí tá si ese mény: Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül,
ha a víz, szenny víz, csa pa dék víz, fû té si víz és gôz ve -
ze té kek, lég kon di ci o ná ló be ren de zé sek, tûz vé del mi
be ren de zé sek, vagy egyéb fo lya dé kot szál lí tó ve ze té -
kek, il let ve ezek tar to zé ka i nak, sze rel vé nye i nek, vagy
a ve ze té kek re kap csolt ház tar tá si gé pek nek, a tö ré se,
re pe dé se, ki lyu ka dá sa, du gu lá sa, tö mí té si hi bái, csat -
la ko zá sá nak el moz du lá sa mi att ki öm lô fo lya dék, vagy
a nyit va fe lej tett víz csap mi att ki áram ló víz, gôz, fo lya -
dék áz ta tó ha tá sa a koc ká zat vi se lés he lyén a biz to sí -
tott va gyon tár gyak ban kárt okoz.

5.19.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) a sé rült tar to zé kok, sze rel vé nyek és a ve ze té kek -
re kap csolt, kárt oko zó ház tar tá si gépek ja ví tá sá -
nak, vagy pót lá sá nak költ sé ge it;

b) a ki öm lô fo lya dék, vagy gáz ér té két;
c) a kor ha dás, gom bá so dás, pe né sze se dés, salétro -

mo sodás for má já ban je lent ke zô ká ro kat;
d) kül sô eresz csa tor nák ter mé sze tes el hasz ná ló dá -

sá ból, du gu lá sá ból ere dô ká ro kat;
e) ta laj víz, ár víz, vagy más idô já rá si ha tá sok ból ke -

let ke zô, víz ál tal oko zott ká ro kat.

5.20. Zár cse re

5.20.1. Biz to sí tá si ese mény: Je len biz to sí tás szem pont já ból
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül a biz to sí tott épü let
be já ra  ti aj tó zár já nak cse ré je, amennyi ben a zár cse re
az aj tó kulcs el vesz té se, vagy el lo pá sa mi att vá lik
szük sé ges sé.

5.20.2. Je len biz to sí tá si ese mény kap csán a biz to sí tó a biz to -
sí tá si szer zô dés ha tá lya alatt, biz to sí tá si éven te egy
al ka lom mal, a va ló sá gos kár mér té ké ig, de ma xi mum
az in gó ság biz to sí tá si összeg fél szá za lé ká ig (0,5%)
nyújt kár té rí tést, ha a fel sze relt új zár a MABISz ál tal
mi nô sí tett biz ton sá gi zár nak mi nô sül.

5.20.3. A  biztosító szolgáltatásának további feltétele a kisze -
relt (lecserélt) zár, biztosító részére történô leadása.

5.21. Sze mé lyi ok má nyok el vesz té se

5.21.1. Biz to sí tá si ese mény: Je len biz to sí tás szem pont já ból
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül az aláb bi – a biz to sí -
tott ne vé re ki ál lí tott – ok má nyok va la me lyi ké nek el tu -
laj do ní tá sa, a biz to sí tott ál tal tör té nô el vesz té se, vagy
egyéb, a biz to sí tott szán dé ká tól füg get len meg sem -
mi sü lé se:

a) sze mély azo no sí tó iga zol vány;
b) lak cím kár tya;
c) út le vél;
d) ve ze tôi en ge dély;

e) gép jár mû for gal mi en ge dély;
f) adó iga zol vány;
g) TAJ-kár tya;
h) diákigazolvány.

5.21.2. A biz to sí tó szol gál ta tásá nak fel sô ha tá ra a do ku men -
tum szám lá val iga zolt pót lá si, újrabeszerzési költ sé ge,
biz to sí tá si éven te egy al ka lom mal, a va ló sá gos kár
mér té ké ig, de ma xi mum az in gó ság biz to sí tá si összeg
egy szá za lé ká ig.

5.21.3. A biz to sí tó nem té rí ti a fen ti ok má nyok pót lá sa kor,
újrabeszerzésekor sür gôs sé gi jog cí men fel me rült, so -
ron kí vü li ki ál lí tá sá ért fel szá mí tott több let költ sé ge ket,
igaz ga tá si szol gál ta tá si pót dí ja kat.

5.21.4. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg az aláb bi ok má nyok biz to sí tott
ál tal tör té nô el vesz té se, el tu laj do ní tá sa, vagy egyéb a
biz to sí tott szán dé ká tól füg get len meg sem mi sü lé se mi -
att ke let ke zett ká ro kat:

a) vál lal ko zói iga zol vány;
b) szü le té si anya köny vi ki vo nat;
c) há zas sá gi anya köny vi ki vo nat;
d) ha lot ti anya köny vi ki vo nat;
e) zöld kár tya;
f) kék kár tya;
g) törzs könyv;
h) nem zet kö zi ve ze tôi en ge dély.

5.22. Bank kár tya el vesz té se

5.22.1. Biz to sí tá si ese mény: Je len biz to sí tás szem pont já ból
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, a Ma gyar or szág te -
rü le tén szakhatósági en ge déllyel mû kö dô pénzinté -
zet nél ve ze tett fo rint-, vagy de vi za szám lá hoz tar to zó
bank kár tya/hitelkártya el vesz té se, el tu laj do ní tá sa,
vagy egyéb, a biz to sí tott szán dé ká tól füg get len meg -
sem mi sü lé se mi att fel me rült, kár tya le til tá si és/vagy
újrabeszerzési költ ség.

A biz to sí tó szol gál ta tásá nak fel sô ha tá ra a kár tya le til -
tás és/vagy új ra igény lés bank ál tal iga zolt költ sé ge,
biz to sí tá si éven te egy al ka lom mal. A biz to sí tó té rí -
tésé  nek fel sô ha tá ra az in gó ság biz to sí tá si összeg
ma xi mum egy szá za lé ka.

5.22.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) Az el ve szett, el tu laj do ní tott bank kár tya jog ta lan
fel hasz ná lá sá val oko zott kárt;

b) egyéb fel me rü lô költ sé ge ket.

5.23. Áram ki ma ra dás

5.23.1. Biz to sí tá si ese mény: Je len biz to sí tás szem pont já ból
biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül a vé let len sze rû en
be kö vet ke zett, tar tós – leg alább 10 órát meg ha la dó –
fo lya ma tos, a te rü le ti leg il le té kes áram szol gál ta tó ál -
tal elô re be nem je len tett áram ki ma ra dás, amely a
koc ká zat vi se lés he lyén tá rolt, fa gyasz tott élel mi sze rek
meg rom lá sát okoz za.
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5.23.2. Ki zá rás: Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a
biz to sí tó nem té rí ti meg az aláb bi ká ro kat:

a) a 10 órá nál rö vi debb tar ta mú áram ki ma ra dás ál tal
oko zott ká rokat;

b) a 10 órá nál hosszabb, nem fo lya ma tos jel le gû
áram ki ma ra dás ál tal oko zott ká rokat;

c) a te rü le ti leg il le té kes áram szol gál ta tó ál tal elô re
meg hir de tett áram ki ma ra dás okoz ta ká rokat;

d) a fe szült ség in ga do zás mi att ke let ke zett ká ro kat.

6. A SZOL GÁL TA TÁ SI KÖTELEZETTSÉG
KORLÁTOZÁSA

6.1. Be tö ré ses lo pás biz to sí tá si ese mény ál tal oko zott kár
ese tén a biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra a kár ese -
mény idô pont já ban meg va ló sult és ren del te téssze rû en
üzem be is he lye zett – je len sza bály zat Füg ge lék fe je -
ze té ben rész le te zett – vé del mi elô írá sok nak meg fe le lô -
en ki ala kí tott vé del mi szin tek hez tar to zó – a jelen fel té -
te lek 1. szá mú mel lék let ében meg ha tá ro zott – li mit -
összeg, de ma xi mum az in gó ság biz to sí tás biz to sí tá si
össze ge.



45

K i e g é s z í t ô  á l t a l á n o s  f e l e l ô s s é g b i z t o s í t á s  k ü l ö n ö s  f e l t é t e l e i

Je len ki egé szí tô fe le lôs ség biz to sí tás ra meg fi ze tett kü lön díj
el le né ben a biz to sí tó vál lal ja, hogy a szer zô dés ben meg ál la -
pí tott mér ték ben és az itt meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
men te sí ti a biz to sí tot tat olyan kár meg té rí té se, il let ve sé re lem -
díj meg fi ze té se alól, ame lyért – je len fel té te lek ben meg ha tá -
ro zott mi nô sé gé ben – jog sza bály sze rint helyt áll ni tar to zik.

Je len biz to sí tás a KÖ BE OTT HON  BIz TO Sí TÁS alapbizto -
sításának ki egé szí tô biz to sí tá sa, ki zá ró lag csak az alap biz -
to sí tás Ál ta lá nos fel té te le i vel együtt ér vé nyes.

1. BIZ TO SÍ TOTT SZE MÉLY

1.1. Ki egé szí tô fe le lôs ség biz to sí tás biz to sí tott ja az alapva -
gyon  biz to sí tás  alapbiz to sí tottja.

1.2. Biz to sí tott to váb bá az alapbiztosított azon közeli hoz-
zátartozója és hozzátartozója (Ptk. 8:1. § [1] be kez -
dés 1. és 2. pontja), aki a biztosítási esemény bekö -
vet ke zésének idôpontjában a jelen szerzôdésben biz-
tosított koc kázatviselési címre állandó lakosként beje-
lentett és ott állandó jelleggel életvitelszerûen élô
személy.

2. A BIZ TO SÍ TÁS TE RÜ LE TI ÉS IDÔBELI HA TÁ LYA

2.1. A biz to sí tás te rü le ti ha tá lya Ma gyar or szág területén
okozott és bekövetkezett károkra terjed ki.

2.2. 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 leg ké sôbb a ki -
egé szí tô biz to sí tás meg szû né sé tôl szá mí tott egy
éven be lül be je len tett ká rok ra ter jed ki.

3. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

3.1. A biz to sí tá si összeg a biz to sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá -
ra, az ajánlattétel során megadott és a biztosítási köt -
vényen feltünte tett összeg, ame lyet a biz to sí tó egy
kár ese mény kap csán, il let ve biz to sí tá si éven te – biz-
tosítási szolgálta tás címén –  legfeljebb meg fi zet.

3.2. Fe le lôs ség biz to sí tá si kár ese tén a biz to sí tó a kár oko -
zó biz to sí tott jo gi kép vi se le ti költ sé ge it és a ka ma to kat
ak kor is meg té rí ti, ha ezek a kár té rí té si összeg gel
együtt  a biz to sí tá si össze get meg ha lad ják.

4. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉ NYEK

4.1. Je len fe le lôs ség biz to sí tás alap ján biz to sí tá si ese mény -
nek mi nô sül és meg té rí ti a biz to sí tó azo kat a sze mély -
sé rüléses és szerzôdésen kívül okozott dologi ká ro -
kat, amelyekért a biztosított az alábbiakban felsorolt
valamely minôségében a magyar jog szabályai sze -

rint kártérítési kötelezettséggel tartozik és a károko -
zás számára felróható volt:

a) az alap biz to sí tás ban meg je lölt koc ká zat vi se lé si cí -
men lé vô épü let, la kás tu laj do no sa, bér lô je, hasz -
ná ló ja, vagy ezek építtetôje, felújíttatója;

b) ház tar tá si cél lal ren del te téssze rû en fûtôolajat tá -
ro ló, gáz pa lac kot, gáz tar tályt hasz ná ló sze mély;

c) elektromos és/vagy motoros meghajtású háztar tá -
si berendezések, gépek üzembentartója;

d) cselekvôképtelen, korlátozottan cselekvôképes
kis korú, továbbá vétôké pes ség gel nem ren del ke -
zô, vagy vétôképes kiskorú sze mély gon do zó ja;

e) köz úti ba le se tet elô idé zô gya lo gos;
f) ke rék pár, il let ve jár mû nek nem mi nô sü lô köz le ke -

dé si és szál lí tóesz köz, va la mint rok kant jár mû
hasz ná ló ja;

g) nem motoros vízijármû (kivéve vitorlás hajó) hasz -
nálója;

h) nem motoros meghajtású légijármûvek (kivéve vi -
tor lázó repülô, ballon, léghajó), továbbá motoros
siklóernyô, sárkányrepülô használója;

i) háziállattartó (pl. ebtartó), állattartó (pl. egzotikus
ál lattartó, veszélyes állattartó), állattu laj do nos;

j) szer ve zett ke re te ken kí vül, hob bi, sport te vé keny -
sé get vég zô sze mély;

k) ön vé del mi esz közt, vagy lô fegy vert tartó, hasz ná -
ló sze mély;

l) háztartási alkalmazott munkáltatója;
m) magánember;
n) közeli hozzátartozó sírhelyéért felelôs személy

(síremlék-fenntartó).

4.2. Je len fe le lôs ség biz to sí tás szem pont já ból egy kár ese -
mény nek te kin ten dô, ha a biz to sí tot tal szem ben több
olyan kár igényt is ér vé nye sí te nek, ame lyek azo nos ok -
ra ve zet he tô ek vissza (sorozatkár), füg get le nül a ká -
rok be kö vet ke zé sé nek és a kár igények ér vé nye sí té -
sének idô be ni el osz lá sá tól.

4.3. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
nem té rí ti meg azo kat a ká ro kat, ame lye ket:

a) a biztosított jogellenesen, szándékos vagy sú lyo -
san gondatlan magatartással okozott;

b) a biz to sí tott saját magának, kö ze li hoz zá tar to zó i -
nak oko zott, vagy a biz to sí tot tak egymásnak okoz -
tak;

c) a biz to sí tott vál lal ko zói te vé keny sé ge so rán, vál lal -
ko zói mi nô sé gé ben, vagy az zal össze füg gés ben
oko zott;

d) a biztosított tulajdonában lévô bármely gazdál ko -
dó nak, szervezetnek okozott kárra, a tulajdoni há -
nyad százalékos arányában;

e) a biztosított jogszabályban meghatározott felelôs -
sé génél szigorúbb – szerzôdésben vagy egyol da -
lú nyilatkozatban vállalt – helytállási kötele zett sé -
gén alapulnak;

Kiegészítô általános
felelôsségbiztosítás különös feltételei
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f) elmaradt vagyoni elônnyel kapcsolatos követelé -
sek;

g) a biz to sí tott mo to ros jár mû üzem ben tar tó ja ként,
vagy hasz ná ló ja ként oko zott;

h) a biz to sí tott ví zi, vagy lé gi jár mû, il let ve gé pi meg -
haj tá sú sport esz köz hasz ná la tá val oko zott;

i) a biz to sí tott 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;

j) fûnyíróval, kaszával gépjármû szélvédôjében
okoztak;

k) szervezett kereteken belül végzett sporttevé keny -
ség során okoztak;

l) a vállalkozói minôségben tartott, tenyésztett ku -
tyák okoztak;

m) a biz to sí tott a kör nye zet szennye zé sé vel oko zott;
n) a biz to sí tott 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;

o) a biz to sí tott ál la tai nö vé nyi kul tú rák ban, gép jár -
mû ben közvetlenül vagy közvetetten okoz tak;

p) az olyan ál la tok ál tal oko zott ká ro kat, ame lyek tar -
tá sát jog sza bály, vagy he lyi ön kor mány za ti ren de -
let tilt ja;

q) a biz to sí tott, vagy ve le kö zös ház tar tás ban élô
hoz zá tar to zó, kö ze li hoz zá tar to zó [Ptk. 8:1. § (1)
be kez dés] ál tal bé relt, köl csön vett, fe le lôs ôr zés re
át vett, vagy lí zin gelt va gyon tár gyak ban ke let kez -
tek.

5. A BIZ TO SÍ TÓ SZOL GÁL TA TÁ SA

kárBejelentÉs

5.1. A biz to sí tott a kár ese ményt, il let ve kár igé nyét a be kö -
vet ke zés tôl, il let ve a tu do más ra ju tás tól szá mí tott
legkésôbb harminc na pon be lül kö te les be je len te ni a
biz to sí tó nak.

5.2. A biz to sí tott kö te les a kár ügy ren de zé sé hez szük sé ges
in for má ci ó kat a biz to sí tó ren del ke zé sé re bo csá ta ni,
kö te les to váb bá köz re mû köd ni az oko zott kár össze -
gé nek meg ál la pí tá sá ban, a kár ren de zé sé ben, il let ve
a jog alap nél kü li kár igé nyek el há rí tá sá ban.

5.3. Kár be je len té si kö te le zett ség meg sér té se ese tén a biz -
to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be.

Biztosítási szolgáltatások

5.4. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén  a biz to sí -
tó a biz to sí tot tat ter he lô aláb bi ká ro kat és költ sé ge ket
té rí ti, leg fel jebb a biz to sí tá si összeg ere jé ig:

a) a kár oko zó kö rül mény ál tal a ká ro sult va gyo ná ban
oko zott ér ték csök ke nést, to váb bá a ká ro sul tat ért
va gyo ni hát rá nyok ki kü szö bö lé sé hez szük sé ges
költ sé ge ket;

b) a biz to sí tot tat ter he lô olyan sé re lem díj irán ti kö ve -
te lést, amely je len fel té te lek ben meg ha tá ro zott biz -
to sí tá si ese mény nek mi nô sü lô kár té rí té si fe le lôs -
sé gi kö te le zett ség alap ján ke let ke zett;

c) a biz to sí tot tal szem ben tá masz tott meg ala po zott
kár igé nyek ér vé nye sí té se, il let ve a meg ala po zat lan

kár igé nyek el há rí tá sá ra irá nyu ló jo gi el já rás költ -
sé ge it, amennyi ben ezek a költ sé gek a biz to sí tó
út mu ta tá sai alap ján vagy elô ze tes jó vá ha gyá sá -
val me rül tek fel;

d) a kár té rí té si kö ve te lés és a sé re lem díj után fel szá -
mí tott ké se del mi ka ma to kat;

e) a biz to sí tot tat ter he lô tár sa da lom biz to sí tá si meg -
té rí té si igé nye ket;

f) a kár eny hí tés re for dí tott költ sé ge ket.

5.5. A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a ká ro sult jo go sult, a ká ro -
sult azon ban igé nyét a biz to sí tó val szem ben köz vet le -
nül nem ér vé nye sít he ti.

A biz to sí tott csak annyi ban kö ve tel he ti, hogy a biz to -
sí tó az ô ke zé hez tel je sít sen, amennyi ben a ká ro sult
kö ve te lé sét köz vet le nül ki elé gí tet te.

5.6. Amennyi ben a biz to sí tá si ese mény kap csán a ká ro sult
a tár sa da lom biz to sí tás ál tal nyúj tott szol gál ta tá so kat
meg ha la dó mér ték ben já ra dék jo go sult tá vá lik, a biz -
to sí tó ál tal tel je sí ten dô ki fi ze té sek össze gé be a tár sa -
da lom biz to sí tás tól ka pott já ra dék tô ke ér té ke is be le -
szá mí tan dó.

5.7. Amennyi ben több sze mély kö zö sen okoz kárt, fe le lôs -
sé gük a ká ro sult tal szem ben egye tem le ges. Ilyen eset -
ben a biz to sí tó helyt ál lá si kö te le zett sé ge a biz to sí tott -
nak fel ró ha tó ma ga tar tá sá nak mér té ké ig ter jed.
Amennyi ben a kár oko zók ma ga tar tá sá nak felró ha tó -
sá gi ará nyát nem le het meg ál la pí ta ni, a biz to sí tó a kár -
oko zók köz re ha tá sá nak ará nyá ban tel je sít. Amennyi -
ben a köz re ha tás mér té ke sem ál la pít ha tó meg, a biz -
to sí tó a kár oko zók egy más kö zöt ti egyen lô ará nyá ban
tel je sít.

5.8. A kö zös tu laj do no si mi nô ség ben oko zott – a biz to sí -
tott tu laj do nost ter he lô – fe le lôs sé gi ká ro kat a biz to sí -
tó a biz to sí tott tu laj do ni há nya dá nak ará nyá ban, a sa ját
tu laj do ni há nya dá ra esô rész le vo ná sá val té rí ti meg.

5.9. Sú lyo san gon dat lan kár oko zás nak mi nô sül az Álta lá -
nos feltételek 13.1.1. pontjában részletezetteken felül,
pél dá ul:

a) bi zo nyí tást nyer, hogy a biz to sí tá si ese mény a biz -
to sí tott által szán dé ko san el kö ve tett bûn cse lek -
mény során, az zal össze füg gés ben kö vet ke zett be;

b) ha a káreseményt a biztosított sú lyos gon dat lan -
sá ga okozta;

c) ha a kár a biz to sí tott ra irány adó jogszabályi, ha tó -
sá gi, vagy szer zô dé si elô írá sok sú lyos és/vagy fo -
lya ma tos meg sér té se mi att kö vet ke zik be;

d) ha a kárt a biz to sí tott en ge dély nél kül, vagy egyéb -
ként meglévô jogosultságának túl lé pé sé vel vég -
zett te vé keny sé ge so rán okoz ta;

e) ha a biz to sí tott a jog sza bály ban, egyéb kö te le zô
ren del ke zé sek ben meg kí vánt sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek hi á nyá ban foly tat ta te vé keny sé gét és ez
a tény a kár oko zás ban köz re ha tott;

f) ha a biz to sí tott a kárt a biz to sí tá si ese mény hez
ve ze tô te vé keny ség sza bá lya i nak meg sér té sé vel
okoz ta.
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5.10. 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 bí ró sá gi ma rasz ta lá sa pe dig
csak ak kor, ha 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 írás ban
le mon dott.

5.11. Amennyiben a biz to sí tott a ve le szem ben tá masz tott
kár té rí té si igé nyek mi at ti fe le lôs sé gét vagy összeg sze -

rû helyt ál lá si kö te le zett sé ge mér té két nyil ván va ló an
meg ala po zat la nul vi tat ja, a biz to sí tó jo go sult a ká ro -
sult nak tel je sí te ni. Az alap ta lan ta ga dás több let költ sé -
gei a biz to sí tot tat ter he lik; ha azo kat a biz to sí tó vi sel -
te, a biz to sí tott azo kat ne ki vissza fi zet ni tar to zik.

5.12. A biz to sí tó szol gál ta tá sa a kár ese mény el bí rá lá sá hoz
szük sé ges összes ok irat be ér ke zé sét kö ve tô ti zen öt
na pon be lül ese dé kes.
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Je len fel té te lek alap ján a KöBE Közép-európai Kölcsönös
Biz to sí tó Egye sü let (to váb bi ak ban: biz to sí tó) vál lal ja, hogy a
szer zô dô ál tal meg fi ze tett biz to sí tá si díj el le né ben, a biz to sí tá -
si köt vé nyen meg adott koc ká zat vi se lé si cí men, az alap biz to sí -
tás biz to sí tott ja, mint vállalkozás [Ptk. 8:1. § (1) bekez dés 4.
pontja] ál tal foly ta tott gazdálkodási te vé keny ség biz to sí tott va -
gyon tár gya i nak biz to sí tá si ese mé nyek ál tal oko zott ká ro so dá -
sa ese tén, a ká ro so dott va gyon tárgy káridôponti valóságos ér -
té ké ig, de ma xi mum a biz to sí tá si köt vé nyen meg ha tá ro zott
biz to sí tá si összeg ere jé ig, biz to sí tá si szol gál ta tást nyújt.

A biz to sít ha tó va gyon tár gyak kö rét je len fel té te lek, a biz to sí -
tá si ese mé nyek meg ha tá ro zá sát pe dig a biz to sí tá si szer zô -
dés In gó ság biz to sí tá sá nak Kü lö nös fel té te lei tar tal maz zák, a
biz to sí tá si szer zô dés ezen sza bály za tok alap ján, a je len kü -
lö  nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott kiegészítésekkel jön lét re.

A je len fel té te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pol -
gá ri Tör vény könyv vo nat ko zó ren del ke zé sei, va la mint a ha -
tá lyos ma gyar jog sza bá lyok az irány adóak.

1. BIZ TO SÍ TOTT SZE MÉ LYEK

1.1. A kisvál lal ko zói va gyon biz to sí tás biz to sí tott ja az alap -
biz to sí tás azon biz to sí tott ja, aki a biztosítási szerzô -
dés ben fel tün te tett koc ká zat vi se lé si cí men, egy ben
vál lal ko zói (ke re sô) te vé keny sé get is foly ta tó vállal ko -
zás [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés] és aki a biz to sí tott va -
gyon tár gya k meg óvá sá ban ér de kelt (to váb bi ak ban
biz to sí tott).

2. A BIZ TO SÍ TÁS TE RÜ LE TI HA TÁ LYA

2.1. A vál lal ko zói va gyon biz to sí tás te rü le ti ha tá lya az alap -
biz tosításban meghatározott koc ká zat vi se lé si cím,
cím hi á nyá ban a hely raj zi szám sze rint fel tün te tett te -
lek, amely egy ben szék he lye és/vagy be je len tett te -
lep he lye a biz to sí tott gaz dál ko dó szer ve zet nek.

3. BIZ TO SÍT HA TÓ VA GYON TÁR GYAK

3.1. Vállalkozóitevékenységsajáttulajdonú
vagyontárgyai

A koc ká zat vi se lés he lyén hasz nált, il let ve tá rolt, a biz -
to sí tott gaz dál ko dó köny ve i ben is fel tün te tett tár gyi
esz kö zök, kész le tek és egyéb va gyon tár gyak.

3.2. Nembiztosíthatóvagyontárgyak

Je len vál lal ko zói va gyon biz to sí tás biz to sí tá si vé del me
nem ter jed ki az aláb bi va gyon tár gyak ra, il let ve az
azok ban ke let ke zett ká rok ra:

a) immateriális ja vak, il let ve ezek tu laj don jo gát, le írá -
sát iga zo ló do ku men tu mok;

b) kész pénz, va lu ta, hi tel kár tya, ta ka rék be tét könyv,
ér ték pa pír, pénz he lyet te sí tô esz kö zök, bé lye gek,
ér ték cik kek;

c) ok irat, kéz irat, terv, do ku men tá ció, adat hor do zó kon
tá rolt adat, sa ját fej lesz té sû szoft ve rek, szel le mi
ter mék;

d) nem le zárt he lyi ség ben, vagy sza bad ban tá rolt
bár mely in gó ság;

e) nem ál lan dó an la kott la kó épü let ben foly ta tott gaz -
da sá gi te vé keny ség va gyon tár gyai;

f) szárazföldi, vízi, légi jármûvek, lakókocsi, utánfutó
és ezek fô darabjai.

4. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

4.1. A vál lal ko zá si te vé keny ség va gyon tár gyaira meg ál la -
pí tott biz to sí tá si összeg a biz to sí tó té rí té sé nek fel sô
ha tá ra, egy ben a biz to sí tá si díj meg ál la pí tá sá nak
alap ja is.

4.2. A biz to sí tá si össze get a szer zô dô ha tá roz za meg,
meg ál la pí tá sá nak alap ja in gó sá gok ese té ben az in gó -
sá gok – szer zô dés kö tés évé ben ak tu á lis – valóságos
ér té ke, il let ve sa ját elô ál lí tá sú kész le tek ese té ben, az
elô ál lí tás ön költ sége.

4.3. Amennyi ben a ke re sô te vé keny ség va gyon tár gya i nak
a szer zô dô ál tal meg ha tá ro zott biz to sí tá si össze ge a
kár ese mény idô pont já ban 10%-ot meghaladó mér ték -
ben ala cso nyabb, mint a biz to sí tott va gyon tárgy va ló -
sá gos értékének, vagy sa ját elô ál lí tás ese tén ön költ -
sé gé nek ér té ke, ak kor alul biz to sí tás kö vet ke zik be.
Ilyen eset ben a biz to sí tó arány la gos (pro-rata) té rí tést
al kal maz, a kárt olyan arány ban té rí ti meg, ami lyen
arány ban a kár idô pon ti biz to sí tá si összeg arány lik a
valóságos ér ték hez, vagy ön költ ség hez.

4.4. A biz to sí tá si szol gál ta tá sok re ál ér té ké nek meg ôr zé se
ér de ké ben a biz to sí tó min den év ben au to ma ti ku san
vég re hajt ja – az ép pen ak tu á lis – biz to sí tá si össze gek
és eh hez kap cso ló dó an a biz to sí tá si díj ér ték kö ve tô
mó do sí tá sát (in de xá lá sát) az Ál ta lá nos fel té te lek 9.1.-
9.5. pont ja sze rint. Az in de xált biz to sí tá si össze gek a
kö vet ke zô biz to sí tá si év for du ló tól lép nek ér vény be.

5. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉ NYEK

5.1. Je len vál lal ko zói va gyon biz to sí tás biz to sí tá si ese mé -
nyei az In gó ság biz to sí tás Kü lö nös fel té te le i ben meg -
ha tá ro zott biz to sí tá si ese mé nyek.

6. A BIZ TO SÍ TÓ SZOL GÁL TA TÁ SA

6.1. Tár gyi esz kö zök és kész le tek vo nat ko zá sá ban a biz-
tosító szolgáltatásait az Ál ta lá nos fel té te lek és az In -
gó ság biz to sí tás Kü lö nös fel té te lei alap ján nyújtja.

Kisvállalkozói vagyonbiztosítás
különös feltételei
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A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí tó Egye sü let
(to váb bi ak ban: biz to sí tó) vál lal ja, hogy az alap biz to sí tás szer -
zô dô je ál tal megfizett biz to sí tá si díj el le né ben, a biz to sí tot tat
ért és a je len fel té te lek ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese mé -
nyek be kö vet ke zé se ese tén, a szin tén itt meg ha tá ro zott biz -
to sí tá si össze get fi zeti meg a ked vez mé nye zett nek.

Je len ba le set biz to sí tás a KÖ BE OTT HON  BIz TO Sí TÁS ki -
egé szí tô biz to sí tá sa, az alap biz to sí tás Ál ta lá nos fel té te le i vel
együtt ér vé nyes.

1. SZER ZÔ DÔ, BIZ TO SÍ TOTT, KED VEZ MÉ NYE ZETT

1.1. Szer zô dô: Je len ki egé szí tô ba le set biz to sí tás szer zô -
dô je az alap biz to sí tás szer zô dô je.

1.2. Biz to sí tott: maga az alapbiztosított természetes sze -
mély, továbbá az alapbiztosított azon közeli hozzátar-
tozója és hozzátartozója (Ptk. 8:1. § [1] be kez dés 1.
és 2. pontja), aki a biztosítási esemény bekö vet ke -
zésének idôpontjában a jelen szerzôdésben biztosított
koc kázatviselési címre állandó lakosként bejelentett
és ott állandó jelleggel életvitelszerûen élô személy.

1.3. Ked vez mé nye zett: Je len ki egé szí tô ba le set biz to sí tás
ked vez mé nye zett je a biz to sí tott, a biz to sí tott ha lá la
ese tén az ál ta la meg je lölt ked vez mé nye zett, en nek
hi á nyá ban a biz to sí tott tör vé nyes örö kö se.

2. A BIZ TO SÍ TÁS TE RÜ LE TI ÉS IDÔ BE LI
HA TÁ LYA

2.1. Je len ba le set biz to sí tás biz to sí tá si vé del me – a biz to -
sí tá si díj jal fe de zett idô szak ban – a nap 24 órá já ban,
Ma gyar or szág te rü le tén ér vé nyes. A ba le se ti ha lál biz -
to sí tá si ese mény vo nat ko zá sá ban a biz to sí tás te rü leti
ha tá lya az egész vi lág te rü le te.

3. A BIZ TO SÍ TÁS DÍ JA

3.1. A ba le set biz to sí tás dí ját a biz to sí tó a szer zô dô ál tal
vá lasz tott biz to sí tá si egy sé gek fi gye lem be vé te lé vel
ál la pít ja meg.

4. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

4.1. Az egy szol gál ta tá si egy ség re vo nat koz ta tott alap biz -
to sí tá si összeg a szol gál ta tá si táb lá zatá ban fel tün te -
tett, az adott biz to sí tá si ese mény hez tar to zó összeg.

4.2. A szer zô dô ál tal vá lasz tott biz to sí tá si egy sé gek alap -
ján meg ha tá ro zott kez de ti biz to sí tá si összeg a biz to -
sí tó – biz to sí tott sze mé lyen ként nyúj tott – té rí té sé nek
fel sô ha tá ra, egy ben a biz to sí tá si díj meg ál la pí tá sá -
nak alap ja is.

4.3. A szer zô dô egy nél több, de leg fel jebb há rom szol gál -
ta tá si egy sé get is vá laszt hat. A biz to sí tá si össze gek
ilyen eset ben egy sé gen ként több szö rö zôd nek.

4.4. A biz to sí tá si szol gál ta tá sok re ál ér té ké nek meg ôr zé se
ér de ké ben a biz to sí tó min den év ben au to ma ti ku san
vég re hajt ja – az ép pen ak tu á lis – biz to sí tá si össze gek
és eh hez kap cso ló dó an a biz to sí tá si díj ér ték kö ve tô
mó do sí tá sát (in de xá lá sát) az Ál ta lá nos fel té te lek 9.1.–
9.5. pont ja sze rint. Az in de xált biz to sí tá si össze gek a
kö vet ke zô biz to sí tá si év for du ló tól lép nek ér vény be.

5. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉ NYEK

5.1. Je len ba le set biz to sí tás szem pont já ból biz to sí tá si ese -
mény nek mi nô sül a ba le set be kö vet ke zé se, il let ve an -
nak, a je len fel té te lek ben meg ha tá ro zott, a biz to sí tó
szol gál ta tá si kö te le zett sé gét ki vál tó kö vet kez mé nye.

5.2. Je len ba le set biz to sí tás szem pont já ból ba le set nek mi -
nô sül a biz to sí tott aka ra tá tól füg get le nül, hir te len fel lé -
pô kül sô be ha tás, az aláb bi ese tek ki vé te lé vel:

a) ön gyil kos ság, ide ért ve az ön gyil kos sá gi szán dék -
kal össze füg gô ese mé nye ket is, te kin tet nél kül a
biz to sí tott tu dat ál la po tá ra;

b) fa gyás, nap szú rás és a hô gu ta, to váb bá a meg -
eme lés;

c) rán du lás és fi cam, a ha si, vagy al tes ti sérv, porc -
ko rong sé rü lés és a nem ba le se ti ere de tû vér zés.

5.3. Men te sül a biz to sí tó a ba le set biz to sí tá si szol gál ta tás
tel je sí té sé tôl, az Ál ta lá nos fel té te lek 13. pont já ban
meg ha tá ro zott ese tek ben.

5.4. Kizárások

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc -
ká zat vi se lé se nem ter jed ki az Ál ta lá nos fel té te lek 14.
pont já ban meg ha tá ro zott ese te ken túl azok ra az ese -
tek re sem, ame lyek ben a ba le se ti sé rü lés – köz vet le nül,
vagy köz ve tett mó don – az aláb bi ak ban fel so rolt ki vál -
tó okok va la me lyi ké vel össze füg gés ben kö vet ke zett be:

a) a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se elôtt már sé -
rült, cson kolt, vagy funk ci ó já ban kor lá to zott test ré -
szek, szer vek ká ro so dá sa;

b) pa to lo gi kus csont szer ke ze ti el vál to zás, il le tô leg
ezek hez tár su ló tö ré sek;

c) bár mely ide gi, vagy el me be li rend el le nes ség el ne -
ve zés tôl, vagy osz tá lyo zás tól füg get le nül;

d) pszichiátriai és pszi cho ti kus ál la pot, bár mi lyen faj -
ta dep resszió, il let ve el me baj;

e) ortoped, degeneratív jel le gû el vál to zá sok, il let ve az
azok hoz tár sult má sod la gos olyan el vál to zá sok,
me lyek az alap be teg ség bôl kö vet ke zô en sé rü lés -
hez ha son ló, de kró ni kus ere de tû el vál to zás hoz
ve zet nek (pl. ge rinc osz lop, izü le tek degeneratív
el vál to zá sai);

Balesetbiztosítás különös feltételei



50

B a l e s e t b i z t o s í t á s  k ü l ö n ö s  f e l t é t e l e i

f) a biz to sí tott szán dé kos ve szély ke re sé sé bôl ere dô
ba le set (ki vé ve az élet men tést), ide ért ve az or vo -
si elô írá sok szán dé kos be nem tar tá sá ból szár -
ma zó kö vet kez mé nye ket is;

g) bár mely ka to nai, vagy rend ôr sé gi (ren dé sze ti)
szer ve zet nél fi zi kai jel le gû szol gá lat tel je sí tés alatt
be kö vet ke zett ba le set;

h) bár mely hi va tás sze rû en, ver seny sze rû en, vagy dí -
ja zá sért ûzött sport te vé keny ség ben (edzé sen, ver -
se nyen) va ló rész vé tel so rán be kö vet ke zett ba le set;

i) bár mely rob ba nó sze rek kel, rob ba nó szer ke ze tek -
kel vég zett te vé keny ség so rán be kö vet ke zett
bale set;

j) a biz to sí tott ver seny zô ként, vagy né zô ként tör té nô
rész vé te le bár mely olyan ver seny ben, vagy ver -
seny re va ló fel ké szü lés ben, amely mo to ros meg -
haj tá sú szá raz föl di, ví zi, vagy lé gi jár mû hasz ná la -
tá val jár;

k) az aláb bi, fo ko zott ve széllyel já ró sport-, hobbi te -
vé kenységbôl szár ma zó bár mi lyen ba le set:
• ej tô er nyô zés;
• sár kány re pü lés;
• sik ló re pü lés;
• pá lyán kí vü li sí e lés;
• gumikötél ug rás;
• vízisíelés;
• vad ví zi eve zés;
• bú vár ko dás;
• barlangászat;
• va dá szat;
• szik la-, hegy- és fal má szás;
• lö vé szet;
• paintball;
• bá zis ug rás.

6. BIZ TO SÍ TÁ SI SZOL GÁL TA TÁ SOK

6.1. Ba le se ti ha lál: Amennyi ben a biz to sí tott a koc ká zat -
vi se lés ide je alatt olyan ba le se ti ere de tû tes ti sé rü lést
szen ved, amely köz vet le nül és min den egyéb más ok -
tól füg get le nül a ba le set idô pont ját kö ve tô 365 na pon
be lül a ha lá lát okoz za, a biz to sí tó ki fi ze ti a ked vez mé -
nye zett nek az ak tu á lis biz to sí tá si össze get.

6.2. Ba le se ti ere de tû rok kant ság: Amennyi ben a biz to sí -
tott a koc ká zat vi se lés ide je alatt olyan ba le se ti tes ti
sé rü lést szen ved, amely köz vet le nül és min den egyéb
ok tól füg get le nül a ba le set idô pont ját kö ve tô ket tô éven
be lül a tel jes 100%-os ma ra dan dó rok kant sá gát, vagy
a rokkantsági táblázatban meghatározott részleges
rok kantságát okoz za, a biz to sí tó ki fi ze ti a 100%-os
maradandó rokkantság esetén a ba le se ti rok kant ság -
ra meg ál la pí tott tel jes ak tu á lis biz to sí tá si össze get, a
részleges maradandó rokkantság esetén a rokkant -
ság ra megállapított aktuális biztosítási összegnek a
rokkantság fokával azonos arányú hányadát.

6.2.1. A biz to sí tó a rok kant ság jel le gé nek, ma ra dan dó sá gá -
nak és mér té ké nek egy ér tel mû or vo si meg ál la pí tá sát
meg elô zô en szol gál ta tást nem tel je sít. A rok kant ság
jel le gét, ma ra dan dó sá gát és mér té két leg ké sôbb a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét kö ve tô kettô éven
be lül meg kell ál la pí ta ni.

6.2.2. A rok kant ság fo kát az aláb bi Rok kant sá gi Táb lá zat ban
fog lal ta kat is fi gye lem bevé ve, a biz to sí tó or vo sa ál la -
pít ja meg, a tes ti funk ció vesz tés, a szö vôd mé nyek és
a ba le set bôl ere dô egyéb sé rü lé sek fi gye lem be vé te -
lé vel.

6.2.3. A ma ra dan dó egész ség ká ro so dás mér té ké nek meg -
ál la pí tá sa az ál ta lá nos tes ti és szer vi funk ció vesz tés
alap ján tör té nik és füg get len a tény le ges mun ka ké -
pes ség csök ke né sé tôl, a biz to sí tott fog lal ko zá sá tól és
egyéb te vé keny sé gé tôl.

6.2.4. A biz to sí tó or vo sát más or vo sok, il le tô leg orvosszakér -
tôi tes tü le tek dön té se nem kö ti.

ROKKANTSÁGITÁBLÁZAT

Károsodás jellege Rokkantsági
fok %

Mindkét szem látóképességének teljes
elvesztése 100%

Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 100%

Egyik felsô végtag vállízülettôl való teljes
elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 70%

Egyik alsó végtag combközép fölött való
teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 70%

Egyik felsô végtag könyökízület fölött való teljes
elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 65%

Egyik felsô végtag könyökízület alatt való teljes
elvesztése,vagy teljes mûködésképtelensége 60%

Egyik kéz teljes elvesztése, vagy teljes
mûködésképtelensége 60%

Egyik alsó végtag combközépig való teljes
elvesztése, vagy mûködésképtelensége 60%

A beszélôképesség teljes elvesztése 60%

Egyik alsó végtag, lábszár középig való teljes
elvesztése, vagy mûködésképtelensége 50%

Egyik szem látóképességének teljes elvesztése,
ha a másik szem ép 40%

Egyik hüvelykujj teljes elvesztése,
vagy mûködésképtelensége 30%

Egyik lábfej boka szintjében való elvesztése,
vagy teljes mûködésképtelensége 30%

Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése,
ha a másik fül ép 30%

Egyik mutatóujj teljes elvesztése,
vagy mûködésképtelensége 20%

Bármely más ujj teljes elvesztése,
vagy mûködésképtelensége 10%

A szaglóérzék teljes elvesztése 10%

Egyik nagylábujj teljes elvesztése,
vagy mûködésképtelensége 5%

Az ízlelôképesség teljes elvesztése 5%

Bármely más lábujj teljes elvesztése,
vagy mûködésképtelensége 2%
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6.2.5. El vesz tés: a vég ta gok fi zi kai el vesz té se (am pu tá ci ó ja),
vagy mû kö dô ké pes sé gük tel jes és ma ra dan dó el vesz -
té se.

6.2.6. Hal ló- vagy be széd ké pes ség el vesz té se: A hal lás,
vagy a be széd el vesz té se a hal ló- vagy a be széd ké -
pes ség tel jes és vég le ges el vesz té sét je len ti.

6.2.7. Lá tó ké pes ség el vesz té se: a lá tás tel jes és vég le ges
el vesz té sét je len ti. Ez ak kor te kint he tô be kö vet ke zett -
nek, ha a kor rek ci ót kö ve tô en a meg ma radt lá tás fo ka
3/60 rész, vagy ke ve sebb a Sneller ská la alap ján.

6.2.8. Ugyan azon ba le set bôl szár ma zó, több egész ség ká ro -
so dás ese tén az egyes egész ség ká ro so dás ra meg -
ha tá ro zott szá za lé kos ér té kek összeg zés re ke rül nek,
de a szol gál ta tás tel jes össze ge nem ha lad hat ja meg
a ba le se ti rok kant ság ra meg ál la pí tott tel jes biz to sí tá si
össze get.

6.2.9. Egy biz to sí tá si év ben több kü lön bö zô ba le set bôl ere -
dô maradandó egész ség ká ro so dá sok ra meg ha tá ro zott
szá za lé kos ér té kek összeg zés re ke rül nek, de a szol -
gál ta tás tel jes össze ge nem ha lad hat ja meg a ba le seti
rok kant ság ra meg ál la pí tott tel jes biz to sí tá si össze get.

6.2.10. Amennyi ben a biz to sí tó a ba le se ti rok kant ság ese tén
a biz to sí tott ha lá la elôtt már tel je sí tett szol gál ta tást,
úgy az ugyan azon ok ból be kö vet ke zô ba le se ti ha lál
ese té re já ró biz to sí tá si összeg bôl a már ki fi ze tett rok -
kant sá gi szol gál ta tás össze ge le vo nás ra ke rül és a
biz to sí tó csak a kü lön bö ze tet fi ze ti ki.

6.2.11. A biz to sí tott szá má ra a je len fel té te lek alap ján nyúj tott
fe de zet meg szû nik, ami kor a tel jes biz to sí tá si összeg
ki fi ze té se meg tör tént.

6.3. Egyösszegû gyógyulási támogatás: Amennyi ben a
biz to sí tott a koc ká zat vi se lés ide je alatt olyan ba le se ti
tes ti sé rü lést szen ved, amely köz vet le nül és min den
egyéb ok tól füg get le nül tíz na pot meg ha la dó kór há zi
fek vô be teg ke ze lé sét ered mé nye zi a ba le set idô pont -
ját kö ve tô har minc na pon be lül, a biz to sí tó ki fi zeti az
ak tu á lis biz to sí tá si össze get.

6.3.1. Je len ba le set biz to sí tás szem pont já ból kór ház nak mi -
nô sül a ma gyar ha tó sá gok ál tal, a ha tá lyos jog sza bá -
lyok nak meg fe le lô mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zô
és kór ház ként nyil ván tar tott egész ség ügyi in téz mény,
amely ál lan dó or vo si fe lü gye let és irá nyí tás alatt áll.

6.4. Ba le se ti ere de tû mû té ti té rí tés: Amennyi ben a biz to -
sí tott a koc ká zat vi se lés ide je alatt olyan ba le se ti tes ti
sé rü lést szen ved, amely köz vet le nül és min den egyéb
ok tól füg get le nül szak or vos ál tal el vég zen dô mû té ti
el lá tá sát te szi szük sé ges sé és a mû tét iga zol tan meg -
tör tént, a biz to sí tó ki fi ze ti az adott biz to sí tá si ese -
mény re ér vény ben lé vô ak tu á lis biz to sí tá si össze get.

6.4.1. Je len biz to sí tás szem pont já ból mû tét nek mi nô sül min -
den olyan – szak or vos ál tal – or vos-szak mai szem -
pon tok sze rint vég zett se bé sze ti be avat ko zás, ame -
lyet gyógy ítás, vagy kór meg ál la pí tás cél já ból hajtanak
vég re.

6.5. Ba le se ti ere de tû csont tö rés: Amennyi ben a biz to sí -
tott a koc ká zat vi se lés ide je alatt olyan ba le se ti tes ti
sé rü lést szen ved, amely köz vet le nül és min den egyéb
ok tól füg get le nül csonttö ré sét, vagy csontre pe dé sét
ered mé nye zi, a biz to sí tó ki fi ze ti az ér vény ben lé vô ak -
tu á lis biz to sí tá si össze get.

6.5.1. A biz to sí tó szol gál ta tá sát a biz to sí tá si ese mény vált ja
ki, a biz to sí tó azt biz to sí tá si ese mé nyen ként fi ze ti.
Amennyi ben ugyan azon ba le set bôl ki fo lyó lag a biz to -
sí tott több szö rös csont tö rést csont re pe dést szen ved, a
biz to sí tá si összeg csak egy szer esen ke rül ki fi ze tésre.

6.6. Ku tya ha ra pás: Amennyi ben a biz to sí tott a koc ká zat -
vi se lé si ide je alatt olyan mér té kû kutyaharapást szen -
ved, mely nek kö vet kez té ben iga zol tan or vo si el lá tás ra
szo rul, a biz to sí tó ki fi ze ti az ér vény ben lé vô ak tu á lis
biz to sí tá si össze get.

6.6.1. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
nem té rí ti meg a vál lal ko zá si, vagy hob bi cé lú eb te -
nyész tés sel össze füg gô ká ro kat.

6.6.2. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
nem té rí ti meg a biz to sí tot tat ért, sa ját ku tyá ja ál tal
oko zott ha ra pást, ha an nak tar tá sát jog sza bály, vagy
he lyi ön kor mány za ti ren de let tilt ja.

6.7. Ba le se ti ere de tû égé si sé rü lés: Amennyi ben a biz to -
sí tott a koc ká zat vi se lés ide je alatt olyan ba le se ti tes ti
sé rü lést szen ved, amely köz vet le nül és min den egyéb
ok tól füg get le nül, leg alább a je len fel té te lek ben meg -
ha tá ro zott, vagy azt meg ha la dó mér té kû égé si sé rü lé -
sét okoz za, a biz to sí tó ki fi ze ti az adott biz to sí tá si ese -
mény re ér vény ben lé vô, ak tu á lis biz to sí tá si összeg -
nek – az aláb bi táb lá zat sze rin ti – adott egész ség ká -
ro so dás ra meg ha tá ro zott szá za lé kát.

6.7.1. A biz to sí tó szol gál ta tá sát a biz to sí tá si ese mény vált ja
ki, azt a biz to sí tó biz to sí tá si ese mé nyen ként fi ze ti.
Amennyi ben ugyan azon ba le set bôl ki fo lyó lag a biz to -
sí tott egy szer re több fé le fo kú égé si sé rü lést is szen ved,
a szol gál ta tás össze gét a biz to sí tó a leg ma ga sabb fo -
kú sé rü lés alap ján, a meg égett tel jes test fe lü let fi gye -
lem be vé te lé vel nyújt ja.

6.8. Amennyi ben ugyan azon ba le set kö vet kez té ben a ba -
le se ti ere de tû égé si sé rü lés, vagy a ba le se ti ere de tû
csont tö rés biz to sí tá si ese mé nyek is be kö vet kez nek, a
biz to sí tó csak a ma ga sabb össze gû té rí tés sel já ró
biz to sí tá si ese mény alap ján nyújt szol gál ta tást.

Szolgáltatás mértéke Égési sérülés kiterjedése
a biztosítási összeg a testfelület százalékában
százalékában

1-20% 21-50% 51-80% 81-100%

Égési sérülés mértéke I. fokú 5% 10% 20% 30%

II. fokú 10% 20% 30% 40%

III. fokú 30% 50% 100% 100%

IV. fokú 100% 100% 100% 100%
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6.9. Te me té si hoz zá já ru lás: A biz to sí tott – koc ká zat vi se -
lés ide je alatt be kö vet ke zett – ba le se ti ere de tû ha lá la
ese tén, a te me té si szer tar tást kö ve tô en a biz to sí tó ki -
fi zeti a ked vez mé nye zett nek az adott biz to sí tá si ese -
mény re meg ha tá ro zott ak tu á lis biz to sí tá si össze get.

7. A BIZ TO SÍ TÁS MEG SZÛ NÉ SE

7.1. Je len ba le set biz to sí tás meg szû nik:

a) az alap biz to sí tás meg szû né sé vel;
b) an nak a biz to sí tá si idô szak nak az utol só nap ján,

amikorra a szer zô dô, vagy a biz to sí tó biz to sí tá si
év for du ló elôtt leg alább 30 nap pal az alap biz to sí -
tá sát, vagy je len ki egé szí tô biz to sí tá sát írás ban
fel mond ja;

c) díjnemfizetés mi att, az ese dé kes ség nap ját kö ve -
tô har min ca dik na pon.

7.2. Je len biz to sí tás adott biz to sí tott ra vo nat ko zó fe de ze te
meg szû nik:

a) a biz to sí tott ha lá lá val;
b) ba le se ti rok kant ság ese tén, a tel jes biz to sí tá si

összeg ki fi ze té sé vel;
c) azon a na pon, me lyen a biz to sí tott (nem az alap -

biz tosított) a KÖ BE OTT HON alap biz to sí tá sá nak
koc ká zat vi se lé si cí mé rôl el köl tö zik, vagy ál lan dó
la kos ként ki je lent ke zik.

8. A BIZ TO SÍ TOTT, KED VEZ MÉ NYE ZETT
KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

8.1. A szol gál ta tá si igényt a ba le set be kö vet ke zé sét kö ve -
tô ti zen öt na pon be lül, írás ban kell be je len te ni a biz to -
sí tó nak.

8.2. Ba le se ti ha lál ese tén a tu do más ra ju tás tól szá mí tott öt
mun ka na pon be lül ér te sí te ni kell a biztosítót. A be je -
len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a biz to sí tó
annyi ban men te sül a szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je -
sí té se alól, amennyi ben emi att lé nye ges kö rül mé nyek
ki de rít he tet le nek ké vál tak.

8.3. A biz to sí tó ál tal igé nyelt va la mennyi iga zo lást, nyi lat -
ko za tot és bi zo nyí té kot a biz to sí tó nak, az ál ta la meg -
ha tá ro zott for má ban kell be nyúj ta ni. Az ez zel kap cso -
la tos költ sé ge ket a biz to sí tó nem té rí ti meg.

8.4. A biz to sí tá si igény ér vé nye sí té sé hez az aláb bi do ku -
men tu mo kat kell be nyúj ta ni:

a) lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vány má so la ta
(lak cím kár tya);

b) a ki töl tött kár be je len tô nyom tat vány;
c) a kór há zi zá ró je len tés, vagy am bu láns lap má so -

lata;
d) akut sza kor vo si el lá tás do ku men tu mai (az or vo si

je len tés va la mennyi sé rü lés jel le gé nek és mér té ké -
nek le írá sá val és di ag nó zi sá val, il le tô leg az egész -
ség ká ro so dás mér té ké nek iga zo lá sá val, rönt gen -
le le tek, kont roll vizs gá la tok do ku men tu mai, mûtéti
leírás);

e) a ba le set té nyét és kö rül mé nye it iga zo ló rend ôr -
ha tó sá gi jegy zô könyv, vagy más hi va ta los je len -
tés má so la ta (amennyi ben ilyen ké szült);

f) ba le set szem ta nú jának ne ve;
g) azon har ma dik sze mély ne ve, el ér he tô sé ge, aki a

biz to sí tot ton kí vül a biz to sí tá si ese mény ben érin -
tett volt (pl. au tó ba le set ese tén);

h) ba le se ti ha lál ese tén a ha lot ti anya köny vi ki vo na t,
és a ha lál okát iga zo ló or vo si, vagy ha tó sá gi bi zo -
nyít vány, jog erôs örö kö sö dé si ha tá ro zat;

i) a kedvezményezetti jo go sult sá got és az azo no sít -
ha tóságot iga zo ló ira tok.

8.4.1. A biz to sí tó szük ség ese tén a fen ti ek ben rész le te zet te -
ken túl egyéb ok ira to kat, vagy iga zo lá so kat is be kér -
het, il let ve bi zo nyos kér dé sek tisz tá zá sá ra ma ga is
be sze rez het ada to kat.

8.5. Bár mi lyen tes ti sé rü lést kö ve tô en a biz to sí tott nak a le -
he tô leg rö vi debb idôn be lül gya kor ló szak or vos hoz kell
for dul nia és kár eny hí té si kö te le zett sé gé bôl adó dó an,
an nak or vo si ta ná csa it kö te les pon to san be tar ta ni. A
biz to sí tó nem fe le lôs azo kért a kö vet kez mé nye kért,
ame lyek a biz to sí tott nak a biz to sí tá si ese mény ká ros
kö vet kez mé nyei el há rí tá sá ra, il let ve eny hí té sé re vo -
nat ko zó kö te le zett sé ge i nek el mu lasz tá sá ból ered nek.

9. A BIZ TO SÍ TÓ SZOL GÁL TA TÁ SA

9.1. A je len fel té te lek ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese mé -
nyek be kö vet ke zé se kor a biz to sí tó az ér vény ben lé -
vô, ak tu á lis biz to sí tá si össze get fi ze ti meg a biz to sí tott -
nak a 6.2.9.–6.2.11., valamint a 6.5.1., a 6.7.1. és a 6.8.
pont okban fog lalt kor lá to zá sok fi gye lem be vé te lé vel.

9.2. A biz to sí tó az igény el bí rá lás tar ta ma alatt a sa ját költ -
sé gén jo go sult a biz to sí tot tat meg vizs gál tat ni olyan
gyak ran, ami lyen gyak ran – a kár igény el bí rá lá sa cél -
já ból – az or vo si lag in do kolt.

9.3. A biz to sí tó szol gál ta tá sait az igény el bí rá lá sá hoz, il let -
ve a tel je sí tés hez szük sé ges összes irat be ér ke zé se
után, az utol já ra be ér ke zett irat kéz hez vé te lé tôl szá -
mí tott tizenöt na pon be lül tel je sí ti.
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Je len Kü lön fel té te lek ben rész le te zett ki egé szí tô fe de ze tek a
biz to sí tás Ál ta lá nos és Kü lö nös fel té te le i vel együtt ér vé nye -
sek. A ki egé szí tô fe de ze tek 2. szá mú mel lék let sze rint meg -
ha tá ro zott, va la mely – szer zô dô ál tal vá lasz tott – kom bi ná -
ció ja, a kü lön díj meg fi ze té sé vel lép ha tály ba. A ki egé szí tô
fe de ze tek ki zá ró lag az alap biz to sí tás sal együtt ér vé nye sek,
az alap biz to sí tás meg szû né sé vel a ki egé szí tô fe de ze tek re
ala po zott biz to sí tá si vé de lem is meg szû nik.

Amennyi ben a biz to sí tás Kü lö nös fel té te lei, il let ve je len Kü -
lön fel té te lek spe ci á lis ki egé szí tô fe de ze tei konk rét vál la lá si
tény ál lá so kat el té rô en ha tá roz nak meg, úgy min den eset ben
a Kü lön fel té te lek ben rész le te zett sza bá lyo zás az irány adó.

A biz to sí tá si szer zô dés lét re jöt tét kö ve tô, utóbb kap csolt ki -
egé szí tô fe de ze tek ese té ben, amikor a biztosító kockázatvi -
se lése a fedezetkiegészítést megelôzôen már megkez dô -
dött, az egyes biz to sí tá si ese mé nyeknél hi vat ko zott vá ra ko -
zá si idô, a szer zô dés mó do sí tást kö ve tô na pon kez dô dik.

1. LÉGIJÁRMÛ ÜT KÖ ZÉ SE

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül a fedélzeti személyzet nél -
küli vagy a sze mély zet ál tal irá nyí tott lé gi jár mû vek, azok al -
kat ré sze i nek, vagy ra ko má nyá nak le zu ha ná sa, üt kö zé se,
amennyi ben ez a biz to sí tott va gyon tár gyak ban kárt okoz.

2. EL FOLYT VÍZ

Biz to sí tá si idô sza kon ként egy al ka lom mal, leg fel jebb 50.000
Ft-ig, meg té rí ti a biz to sí tó a vezetékes vízkár kapcsán, jelen
szerzôdés hatálya alatt bekö vetkezett csô tö rés meg szün te -
té sé ig, il let ve a ja ví tás be fe je zé sé ig el folyt víz költ sé gét.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel té te le a leg utol só díj ren de zett
szám la tel je sí té sé tôl szá mí tott 1 év re vissza me nô idô szak ra
vo nat ko zó, az il le té kes víz szol gál ta tó ál tal ki ál lí tott és az
adott koc ká zat vi se lé si cím hez tar to zó szám lák biz to sí tó nak
tör té nô be mu ta tá sa.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó:

• az el folyt víz mennyi sé gé re ju tó csa tor na hasz ná la ti dí jat;
• a csô tö rés tar ta ma alatt fo gyasz tott víz fel hasz ná lás költ sé -

gét.

3. TÛZ NÉL KÜ LI FÜST ÉS KO ROM SZENNYE ZÉS

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon ként
leg fel jebb egy al ka lom mal meg té rí ti a biz to sí tó a hir te len, vá -
rat la nul be kö vet ke zô közvetlen tûz kár nél kü li füst és ko rom -
szennye zô dés ál tal a biz to sí tott va gyon tár gyak ban oko zott
ká ro kat.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és nem té rí ti a biz to sí -
tó az aláb bi ká ro kat:

a) do hány zás okoz ta füst és ko rom szennye zô dés;
b) gyer tya, vagy egyéb nyílt láng gal mû kö dô vi lá gí tó

esz köz, be ren de zés ál tal oko zott ká ro kat;
c) pá ro log ta tó, füs tö lô ál tal oko zott ká ro kat;
d) kony hai cé lú, il let ve tü ze lô be ren de zé sek (pl. kan -

dal ló, ka zán, cse rép kály ha, ke men ce stb.) ter mé -
sze tes mû köd te té se, rend sze res hasz ná la ta so rán
ke let ke zô füst és ko rom szennye zô dé si ká ro kat;

e) a koc ká zat vi se lés he lyén szán dé ko san gyúj tott tü -
zek (gril le zés, ker ti hul la dék ége té se) ál tal oko zott
ká ro kat.

4. BE ÁZÁS (CSA PA DÉK ÁL TAL OKO ZOTT KÁR)

A kockázatviselés kezdetétôl számított 3 hónapos várako zá -
si idôt követôen biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí -
tá si idô sza kon ként egy al ka lom mal, leg fel jebb 50.000 Ft-ig
meg té rí ti a biz to sí tó, ha a biz to sí tott – épí tés ügyi elô írá sok -
nak, sza bá lyok nak és szab vá nyok nak meg fe le lô en meg épí -
tett – épü le tek ben, épít mé nyek ben, to váb bá a biz to sí tott
épü le tek ben fel lel he tô egyéb biz to sí tott va gyon tár gyak ban a
biz to sí tott épü let te tô-, fö dém-, vagy fal szer ke ze té nek (ide -
ért ve a pa nel hé za go kat is), il let ve nyí lás zá ró i nak szi ge te lé si
hi á nyos sá gai, meg hi bá so dá sa vagy el öre ge dé se mi att be -
áram ló csa pa dék kárt okoz.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel té te le a kárt oko zó ok, kö rül -
mény meg szün te té se, ki ja ví tá sa, to váb bá az ezt iga zo ló do -
ku men tu mok, fényképek, bi zony la tok biz to sí tó nak tör té nô
be mu ta tá sa.

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon ként
egy al ka lom mal, leg fel jebb 50.000 Ft-ig meg té rí ti a biz to sí tó
a biz to sí tott épü let nyit va ha gyott nyí lás zá ró ján ke resz tül be -
áram ló csa pa dék okoz ta ká ro kat.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és nem ter jed ki a biz -
to sí tás:
• az épület tetô-, födém-, vagy falszerkezet (panelhézagok),

nyílászárók javítási költségeinek térítésére;
• a szer zô dés kö tést meg elô zô idô pont ra vissza ve zet he tô ká -

rok ra;
• a nem hir te len, nem vé let len sze rû en be kö vet ke zô ázás (pl.

a fo lya ma tos nedvesedés, szi vár gás ) okoz ta ká rok ra;
• a gom bá so dás, pe né sze se dés okoz ta ká rok ra;
• a be ázást elô idé zô ok, kö rül mény meg szün te té sé nek költ -

sé ge i re;
• a ta laj víz és/vagy bel víz okoz ta ká rok ra;
• az épí tés, il let ve fel újí tás alatt ál ló épü le tek épü let és in gó -

ság ká ra i ra;
• bár mely, az ide ig le nes fe dés sel oko za ti össze füg gés be

hoz ha tó ká rok ra;
• más biz to sí tá sok ál tal fe de zett ká rok ra.

Kiegészítô fedezetek
Külön feltételek
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5. KÜ LÖN LE GES ÜVEG

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon ként
leg fel jebb 150.000 Ft-ig meg té rí ti a biz to sí tó:

a) üveg épí tô ele mek (üveg tég la, kopolit, üveg-te tô -
cse rép, ta po só üve gek);

b) elôtetôk, üveg te tôk;
c) té li ker tek, nö vény há zak;
d) fes tett, csi szolt, met szett, ólom- vagy réz be té tes

üve gek;
e) az üveg asz ta lok, bú tor üve gek;
f) üveg mos dók, zu hany ka bi nok, haj lí tott üve gek;
g) sza u na-aj tók és ab la kok;
h) kan dal ló-, cse rép kály ha- és kály ha aj tók;
i) tük rök, tükörcsempék, tü kör fa lak;
j) ak vá ri u mok, ter rá ri u mok;
k) fô zô- és sü tô be ren de zé sek;
l) mik ro hul lá mú sü tô aj tók, hû tô üveg pol cok;
m) nap kol lek to rok, nap ele mek

üve ge zé sé ben, vagy az azt he lyet te sí tô polikarbonát fe lü le tek -
ben ba le set sze rû en be kö vet ke zô tö rés és re pe dés ká ro kat.

A biz to sí tó a ká ro so dott üve ge zé sek kel azo nos mé re tû és
mi nô sé gû üve ge zés pót lá sá nak költ sé gét, to váb bá a tar tó -
szer ke zet le- és fel sze re lé sé nek költ sé gét, va la mint az üveg -
re rög zí tett biz ton sá gi fó lia tö rés mi at ti cse ré jét té rí ti meg.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó az üve ge zést rög zí tô tok szer ke zet
el hasz ná ló dá sa vagy alak vál to zá sa (de for má ló dá sa) mi att
szük sé ges ség vá ló ja ví tás költ sé ge it, to vábbá a bú tor üve gek,
tük rök an tik jel le gé bôl kö vet ke zô ér ték több le tet, va la mint a sé -
rült üveg fe lü le te ket ma guk ba fog la ló bú to rok, ke re tek ká ra it.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó a biz to sí tott épü let át épí té se, fel -
újí tá sa, illetve bár mi lyen épí té si mun ká la tai so rán ke let ke zô
kárt, to váb bá a nem vé let len sze rû en, ba le set sze rû en be kö -
vet ke zô ese mé nyek mi att be kö vet ke zô ká ro kat.

6. VAN DA LIZ MUS

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon -
ként egy al ka lom mal, leg fel jebb 150.000 Ft-ig meg té rí ti a biz -
to sí tó:

a) a biz to sí tott épü le tek, épít mé nyek kül sô ha tá ro ló
fa la za tán vagy bur ko la ta in vagy a leg alább mi ni -
má lis me cha ni kai vé de lem nek meg fe le lô vé dett -
sé gi szint tel ren del ke zô, meg fe le lô en le zárt kö zös
hasz ná la tú he lyi sé gek ben össze fes tés sel, össze -
fir ká lás sal (graffiti) oko zott ká ro kat; to váb bá

b) a leg alább 1,4 m ma gas, zár ha tó ke rí tés sel kör be -
vett biz to sí tott épü le tek, épít mé nyek

- te tô szer ke ze tén vagy a kül sô ha tá ro ló fa la za -
tán; to váb bá

- a ke rí té sen be lü li sza ka szon el he lye zett, ta laj -
hoz rög zí tett és hasz ná la ti jel le gé nél fog va
sza bad ban lé vô va gyon tár gyak ban; il let ve

c) a nem kör be ke rí tett biz to sí tott épü le tek köz vet len
ut ca fron ti hom lok za tán a ta laj szint tôl leg alább 3
m-nél ma ga sab ban szi lár dan rög zí tett; il let ve

d) a leg alább mi ni má lis me cha ni kai vé de lem nek
meg fe le lô vé dett sé gi szint tel ren del ke zô, meg fe le -
lô en le zárt kö zös hasz ná la tú he lyi sé gek ben el he -
lye zett

épü let tar to zé kok, épü let-fel sze re lé si tár gyak (pl. ka pu te le fo nok
kül sô egy sé ge, ka pu nyi tó mo tor, klí ma, ka me ra, ri asz tó kül té -
ri egy sé ge, pos ta lá da, ke rí tés-, és ka pu ele mek, rög zí tett lám -
pa tes tek, eresz csa tor na, rög zí tett kültéri já té kok stb.) ron gá -
lá sá val, le sze re lé sé vel és el tu laj do ní tá sá val oko zott ká ro kat.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel té te le a – káresemény ész -
lelését kö ve tô, legkésôbb 24 órán belül tett – rend ôr sé gi fel -
je len tés.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó a ka pu te le fon-rend szer kültéri egy -
sé ge i nek meg ron gá lá sa mi att a beltéri (erô sí tô) egy sé gek ben
ke let ke zett ká ro kat, to váb bá a ki zá ró lag esz té ti kai tí pu sú
kár oko zá so kat.

7. KER TI NÖ VÉNY ZET

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon ként
leg fel jebb 150.000 Ft-ig meg té rí ti a biz to sí tó a koc ká zat vi se -
lé si cí men ta lál ha tó nö vé nyek (fák, bok rok, kony ha ker ti-, ha -
szon és dísz nö vé nyek stb.) tûz, ele mi ká rok, ter mé sze ti ka -
taszt ró fák okoz ta pusz tu lá si ká ra it, meg té rí ti to váb bá a biz to -
sí tott va gyon tár gyak ér de ké ben vég zett kár el há rí tás, kár meg -
elô zés vagy kár eny hí tés so rán oko zott ta po sá si ká ro kat, il let -
ve a ki pusz tult ká ro so dott nö vé nyi ré szek le ter me lé sé nek, el -
szál lí tá sá nak vagy meg sem mi sí té sé nek költ sé ge it.

Meg té rí ti a biz to sí tó – a leg alább 1,4 m ma gas ke rí tés sel kö -
rül ke rí tett koc ká zat vi se lé si he lyen – a nö vé nyek ben van da -
liz mus sal oko zott ká ro kat. Van da liz mus kár ese tén a biz to sí -
tó szol gál ta tá sá nak fel té te le a – káresemény ész lelését kö -
ve tô, legkésôbb 24 órán belül tett – rend ôr sé gi fel je len tés.

Je len szol gál ta tás ke re té ben a biz to sí tó a biz to sí tá si ese mény
mi att el pusz tult vagy ká ro so dott nö vé nyek ere de ti ál la po tot
pót ló új ra te le pí té sé nek költ sé gét, il let ve ha szon nö vé nyek
ese tén a ténylegesen meg sem mi sült ter més mennyi ség ér té -
két té rí ti meg.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és nem té rí ti a biz to sító:

a) a sa ját szük ség le tet meg ha la dó mér ték ben ter -
melt nö vé nyek ká ra it;

b) a nö vény zet el pusz tu lá sa, ká ro so dá sa mi att el ma -
radt ter més ér té két;

c) az új ra te le pí tett és a ká ro so dott nö vény kö zöt ti fej -
lett sé gi-, mé ret be li el té ré sek okoz ta ér ték kü lön bö -
zet mér té két.

8. SZA BAD BAN TÁ ROLT IN GÓ SÁ GOK

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon ként
leg fel jebb 150.000 Ft-ig meg té rí ti a biz to sí tó a hasz ná la ti jel -
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le gük nél fog va sza bad ban tá rolt, aláb bi ak ban fel so rolt ház -
tar tá si in gó ság nak mi nô sü lô va gyon tár gyak ele mi ká rok, ter -
mé sze ti ka taszt ró fák okoz ta ká ra it:

• ker ti bú to rok;
• kültéri, ker ti já té kok;
• ker ti sü tô, sá tor, ár nyé ko ló, mo bil me den ce;
• ku tya ház, ka lit ka;
• 6.00 és 18.00 óra kö zött a la ká son kí vül tá rolt ke rék pár, ba -

ba ko csi;
• há zi és ha szon ál la tok (ló és szar vas mar ha ki vé te lé vel).

Meg té rí ti a biz to sí tó – a leg alább 1,4 m ma gas ke rí tés sel kö -
rül ke rí tett koc ká zat vi se lé si he lyen – a fent rész le te zett va -
gyon tár gya kat ért van da liz mus és lo pá si ká ro kat.

Van da liz mus il let ve lo pás ká rok ese tén a biz to sí tó szol gál ta -
tá sá nak fel té te le a – káresemény ész lelését kö ve tô,
legkésôbb 24 órán belül tett – rend ôr sé gi fel je len tés.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és nem té rí ti meg a biz -
to sí tó a kö zös hasz ná la tú te rek ben (tár sas há zi ud var, fo lyo só,
gang stb.) el he lye zett in gó sá gok van da liz mus és lo pá si ká rait.

9. NAP ELE MEK, NAP KOL LEK TO ROK,
KLÍ MA BE REN DE ZÉ SEK

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon -
ként leg fel jebb 1.000.000 Ft-ig meg té rí ti a biz to sí tó a biz to sí -
tott épü le tek/épít mé nyek te tô szer ke ze tén, hom lok za tán a
vo nat ko zó elô írá sok nak és szab vá nyok nak meg fe le lô en rög -
zí tett és szak sze rû en üzem be he lye zett nap ele mek, nap kol -
lek to rok és klí ma be ren de zé sek tûz, ele mi ká rok, ter mé sze ti
ka taszt ró fák okoz ta ká ra it, bár mely ok ból be kö vet ke zô tö rés-
és re pe dés ká ra it, to váb bá az ezen kültéri egy sé ge ket ért
van da liz mus és lo pá si ká ro kat.

Van da liz mus, il let ve lo pás ká rok ese tén a biz to sí tó szol gál ta -
tá sá nak fel té te le a – káresemény ész lelését kö ve tô, leg ké -
sôbb 24 órán belül tett – rend ôr sé gi fel je len tés.

Je len ese mény kap csán a biz to sí tó leg fel jebb a kültéren el -
he lye zett, ká ro so dott egy sé gek csat la ko zá si, be lé pé si pont -
já ig tar tó ré sze i nek költ sé gét té rí ti.

10. HÔ SZI VATTYú, SZÉL TUR BI NA

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon ként
leg fel jebb 1.000.000 Ft-ig meg té rí ti a biz to sí tó a koc ká zat vi -
se lé si cí men a vo nat ko zó elô írá sok nak és szab vá nyok nak
meg fe le lô en te le pí tett és szak sze rû en üzem be he lye zett hô -
szi vattyúk, szél tur bi nák tûz, ele mi ká rok, ter mé sze ti ka taszt -
ró fák okoz ta ká ra it, to váb bá a van da liz mus sal lo pás sal oko -
zott ká ro kat.

Van da liz mus, il let ve lo pás ká rok ese tén a biz to sí tó szol gál ta -
tá sá nak fel té te le a – káresemény ész lelését kö ve tô, leg ké -
sôbb 24 órán belül tett – rend ôr sé gi fel je len tés.

Je len ese mény kap csán a biz to sí tó leg fel jebb a kültéren el -
he lye zett, ká ro so dott egy sé gek csat la ko zá si, be lé pé si pont -
já ig tar tó ré sze i nek költ sé gét té rí ti.

11. GA RÁZS BAN TAR TOTT JÁR MÛ

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon ként
leg fel jebb 1.000.000 Ft-ig meg té rí ti a biz to sí tó a koc ká zat vi -
se lé si cí men biz to sí tott épü let/mel lék épü let – idô já rá si kö rül -
mé nyek tôl meg fe le lô en vé dett – ga rá zsá ban tar tott és a
szer zô dés ter mé sze tes sze mély biz to sí tott já nak vagy a ve le
a koc ká zat vi se lé si cí men ál lan dó jel leg gel, tar tó san és élet -
vi tel sze rû en kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó i nak for gal -
mi en ge dély sze rint sa ját tu laj do ná ban lé vô, ér vé nyes kö te -
le zô fe le lôs ség biz to sí tás sal ren del ke zô mo to ros meg haj tá sú
jár mû ve i ben és/vagy gyá ri lag be épí tett al kat ré sze i ben, tar to -
zé ka i ban tûz, rob ba nás, vil lám csa pás, vi har, fel hô sza ka dás,
föld ren gés, ár víz, il let ve ve ze té kes víz okoz ta ká ro kat,
amennyiben ezek a károk az alapbiztosítás alapján is biz-
tosítási eseménynek minôsülnek.

Amennyi ben a ká ro so dott gép jár mû a kár ese mény idô pont -
já ban ér vé nyes cas co biz to sí tás sal ren del ke zett, je len sze re -
zô dés alap ján nyúj tott szol gál ta tás fel sô ha tá ra a ke let ke zett
kár cas co szer zô dés alap ján nem té rü lô ré sze, leg fel jebb
azon ban kár ese mé nyen ként és biz to sí tá si idô sza kon ként
1.000.000 Ft.

Amennyi ben a ká ro so dott gép jár mû a kár ese mény idô pont -
já ban nem ren del ke zett ér vé nyes cas co biz to sí tás sal, je len
sze re zô dés alap ján nyúj tott szol gál ta tás fel sô ha tá ra a ke let -
ke zett kár mér té ke, leg fel jebb azon ban kár ese mé nyen ként
és biz to sí tá si idô sza kon ként 1.000.000 Ft.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és nem té rí ti meg a
biz to sí tó:

a) a lo pás, rab lá si és ron gá lá si ká ro kat;
b) a sza bad ban tá rolt jár mû vek ben ke let ke zett ká ro kat;
c) a ká ro so dott jár mû ben ke let ke zett ér ték csök ke nést;
d) a sé rült jár mû más jár mû vel tör té nô he lyet te sí té -

sé nek költ sé ge it (pl. bér au tó);
e) a jár mû hasz ná lat mi att fel me rült já ru lé kos költ sé -

ge ket (pl. el ma radt ha szon);
f) a gép jár mû szál lít má nyá ban, il let ve a gép jár mû -

ben tá rolt in gó sá gok ban ke let ke zett ká ro kat (a kö -
te le zô tar to zé kok ki vé te lé vel);

g) a ká ro so dott gép jár mû is mé telt for ga lom ba he lye -
zé sé nek költ sé ge it;

h) a ká ro so dott gép jár mû hely re ál lí tá sa so rán be kö -
vet ke zett ér ték nö ve ke dé se ket;

i) a más hon nan meg té rü lô ká ro kat (pl. cas co, fe le -
lôs ség biz to sí tá sok stb.);

j) a je len ese mény ben ne ve sí tett koc ká za tok tól el té -
rô, más ká ro sí tó kö rül mény által oko zott károkat.

A biz to sí tó biz to sí tá si vé del me nem vo nat ko zik a lí zin gelt,
bé relt, köl csön vett jár mû vek re, to váb bá a bér lôk, lá to ga tók,
ven dé gek jár mû ve i re.

12. DÍJ ÁT VÁL LA LÁS

A koc ká zat vi se lés kez de té tôl szá mí tott 6 hó na pos vá ra ko zá -
si idôt kö ve tô en biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, amennyi -
ben egy – a be kö vet ke zés kor díj ren de zett szer zô dés – leg -
alább 9 hó nap ja fo lya ma tos és leg alább he ti 30 órás ha tá ro -
zat lan ide jû mun ka vi szonnyal ren del ke zô alapbiz to sí tott já -
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nak vagy a biz to sí tott sze méllyel ál lan dó jel leg gel, tar tó san
és élet vi tel sze rû en kö zös ház tar tás ban élô szer zô dô jé nek
ma gyar or szá gi mun ka vi szo nya a mun kál ta tó ál tal kez de mé -
nye zett ren des, vagy rend kí vü li fel mon dás sal meg szû nik és
ezt kö ve tô en ôt az il le té kes Mun ka ügyi Köz pont mun ka nél -
kü li ként nyil ván tar tás ba ve szi.

Eb ben az eset ben a biz to sí tó 6 hó nap nyi biz to sí tá si díj nak
meg fe le lô szol gál ta tá si össze get jó vá ír a szer zô dés – nyil -
ván tar tás ba vé telt kö ve tô en ese dé kes sé vált – biz to sí tá si dí -
ján.

Amennyi ben egy adott biz to sí tá si idô sza kon be lül a biz to sí -
tott ház tar tás ban egymást kö ve tô en to váb bi jo go sult sze mély
is – fen ti ek ben rész le te zett kö rül mé nyek sze rint – mun ka nél -
kü li vé vá lik, a biz to sí tó szol gál ta tá sát eb ben az eset ben is
csak egy szer esen tel je sí ti. Az is mé telt szol gál ta tás ra va ló jo -
go sult ság leg ko ráb ban a so ron kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak -
ban – fen ti ek ben rész le te zett kö rül mé nyek sze rint – meg -
szûnt mun ka vi szony alap ján lé te sülhet.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és nem szol gál tat a
biz to sí tó, amennyi ben:

a) a mun ka vi szony meg szû né sét a mun ka vál la ló kez -
de mé nyez te;

b) a mun ka vi szony meg szûn te té sét a mun ka adó a
mun ka vál la ló szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan
ma ga tar tá sá val össze füg gés ben kez de mé nyez te;

c) a ha tá ro zott tar ta mú mun ka vi szony a tar tam le já -
ra tá val szûnt meg;

d) a mun ka vi szony a pró ba idô alatt szûnt meg;
e) a mun ka vi szony – bár mely tí pu sú – nyug dí ja zás

mi att szûnt meg;
f) a mun ka vál la ló mun kál ta tó ja sa ját ma ga, kö ze li

hoz zá tar to zó ja vagy a biz to sí tott, il let ve amennyi -
ben ezek a sze mé lyek a mun ka vi szony meg szû -
né sé nek idô pont já ban irá nyí tá si jog gal ren del kez -
tek a mun kál ta tó nál és ez a kö rül mény össze füg -
gés be hoz ha tó a mun ka vi szony meg szû né sé vel.

13. SZOL GÁL TA TÁS KI MA RA DÁS

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül amennyi ben a koc ká zat vi -
se lé si hely re ér vé nyes meg fe le lé si en ge déllyel ren del ke zô,
szak sze rû en be kö tött köz mû el lá tá si szol gál ta tás ban (áram,
gáz, távhô, víz, ve ze té kes te le fon, internet) a szol gál ta tó nak
fel ró ha tó ok ból, elô re be nem je len tett és leg alább napi 6 óra
fo lya ma tos tar ta mot meg ha la dó szol gál ta tás ki ma ra dás kö -
vet ke zik be.

Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó a
meg va ló su lás nap tá ri nap já tól szá mí tott, a szolgáltatás vissza -
kapcsolásáig terjedô idôszakra, de leg fel jebb 10 nap ra, na pi
5.000 Ft szol gál ta tá si össze get té rít.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel té te le a köz üze mi szol gál ta tó
ál tal a szolgáltatás kimaradásáról ki ál lí tott írás be li iga zo lás.

A biz to sí tó je len szol gál ta tá sa biz to sí tá si idô sza kon ként
egyet len al ka lom mal ve he tô igény be, füg get le nül a szol gál -
ta tás-ki ma ra dás tény le ges tar ta má tól, il let ve an nak biz to sí tá -
si idô sza kon be lü li gya ko ri sá gá tól.

14. BE SUR RA NÁS, TRÜK KÖS LO PÁS

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon ként
egyet len al ka lom mal, leg fel jebb 50.000 Ft-ig meg té rí ti a biz -
to sí tó a biz to sí tott ház tar tá si in gó sá gok, il let ve a vál lal ko zás
va gyon tár gya i nak, olyan biz to sí tott épü let bôl tör té nô jog ta lan
el tu laj do ní tá sá val oko zott kárt, amely ben az el kö ve tés ide -
jén, az elkövetôn kívül más sze mé lyek jog sze rû en ott tar tóz -
kod tak, füg get le nül at tól, hogy az el kö ve tô erô sza kos mó don
vagy erô szak nél kül, jo go su lat la nul ju tott be az épü let be.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó nem té -
rí ti meg a be sur ra nás, trük kös lo pás kap csán az épü le tek ben,
épít mé nyek ben oko zott kárt, to váb bá az épületfelszerelési
tár gya kat és az ér ték tár gya kat ért, el tu laj do ní tá si ká ro kat.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek, ha a tettes sza bad -
ban, udvaron, lépcsôházban, folyosón stb. (nem zárt térben)
tárolt vagyontárgyakat tulajdonít el.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel té te le a – káresemény ész -
lelését kö ve tô, legkésôbb 24 órán belül tett – rend ôr sé gi fel -
je len té si jegy zô könyv vagy a nyo mo zás so rán fo ga na to sí tott
el já rá si cse lek mény rôl ké szült jegy zô könyv (pl. ta nú ki hall ga -
tá si jegy zô könyv, szem be sí té si jegy zô könyv), to váb bá a nyo -
mo zást fel füg gesz tô ha tá ro zat vagy a nyo mo zás be fe je zé sé -
rôl szó ló rend ôr sé gi/ügyész sé gi ér te sí tés biz to sí tó nak tör té -
nô be mu ta tá sa.

A biz to sí tó je len ese mény kap csán nyúj tott szol gál ta tá sa biz -
to sí tá si idô sza kon ként és koc ká zat vi se lé si cí men ként egyet -
len al ka lom mal ve he tô igény be.

15. IS KO LAI LO PÁS, RAB LÁS

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí tá si idô sza kon ként
egy al ka lom mal, leg fel jebb 50.000 Ft-ig meg té rí ti a biz to sí tó
a biz to sí tott koc ká zat vi se lé si cím re ál lan dó la kos ként be je -
len tett 1–16 év kö zöt ti gyer mek is ko lai/óvodai/bölcsôdei tar -
tóz ko dá sá nak ide jén be kö vet ke zett, ma gá val vitt ház tar tá si
in gó ság nak mi nô sü lô va gyon tár gya it ért lo pá si és/vagy rab -
lás ká ro kat.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel té te le az érintett intézmény
által kiállított jegy zô könyv és a – káresemény ész lelését kö -
ve tô, legkésôbb 24 órán belül tett – rend ôr sé gi fel je len tés.

A biz to sí tó je len ese mény kap csán nyúj tott szol gál ta tá sa biz -
to sí tá si idô sza kon ként és koc ká zat vi se lé si cí men ként egy al -
ka lom mal ve he tô igény be, füg get le nül az el tar tot tak szá má -
tól.

16. GYER MEK FE LÜ GYE LET

A koc ká zat vi se lés kez de té tôl szá mí tott 6 hó na pos vá ra ko zá -
si idôt kö ve tô en, biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül és biz to sí -
tá si idô sza kon ként egy al ka lom mal, leg fel jebb 5 nap ra és na -
pi, leg fel jebb 5.000 Ft ere jé ig meg té rí ti a biz to sí tó a koc ká -
zat vi se lé si cím re ál lan dó la kos ként be je len tett 0–14 év kö -
zöt ti gyer mek ba le se te vagy be teg sé ge, il let ve a je len szer -
zô dés alap ján biz to sí tott nak (fog lal koz ta tó) mi nô sü lô va la -
mely gond vi se lô jé nek ba le se te vagy be teg sé ge mi att szük -
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sé ges sé vált, a gyer mek sa ját ott ho ná ban, be je len tett ház tar -
tá si al kal ma zott ál tal nyúj tott fe lü gye le té nek (ház tar tá si mun -
ka) vagy idô sza kos gyer mek fe lü gye le tet el lá tó in téz mény ben
tör té nô el he lye zé sé nek költ sé gét, amennyi ben a gyer mek
fe lü gye le te a gyer mek jó lé ti alap el lá tás, il let ve gyer mek vé del -
mi szak el lá tás ke re te in be lül vagy egyéb más mó don nem
biz to sí tott vagy nem meg old ha tó.

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül to váb bá a koc ká zat vi se lé si
cím re ál lan dó la kos ként be je len tett 0–14 év kö zöt ti gyer mek
koc ká zat vi se lés tar ta ma alatt be kö vet ke zett olyan elôz mény
nél kü li be teg sé ge vagy ba le se te, amely köz vet le nül és min -
den egyéb ok tól füg get le nül, a be kö vet ke zés tôl szá mí tott egy
éven be lül, a gyer mek fo lya ma tos, 15 na pot meg ha la dó tar -
ta mú, or vo si el lá tást igény lô gyógy ke ze lé sét ered mé nye zi.

Eb ben az eset ben a biz to sí tó a gyógy ke ze lés közösségi te -
vé kenység végzését, a bölcsôde-, óvoda- és iskolalátogatást
kizáró ágynyugalmat vagy elkülönítést igénylô idôszakára,
de leg fel jebb az ese mény be kö vet ke zé sé nek nap já tól szá mí -
tott 100 nap ra, na pi 1.000 Ft össze gû té rí tést nyújt.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek a ba le set be kö vet ke -
zé sét meg elô zô en már sé rült, nem ép szer vek, test ré szek, il -
let ve a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té se elôtt már meg lé vô,
ba le set tel vagy be teg ség gel oko za ti össze füg gés be hoz ha tó
ese mény re vissza ve zet he tô gyógy ke ze lés, to váb bá az utó -
ke ze lé sek és kont roll vizs gá la tok.

A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak fel té te le ház tar tá si al kal ma zott
ál tal vég zett fe lü gye let ese tén a fog lal koz ta tó ál la mi adó ha -
tó ság nál tett be je len té si kö te le zett sé gé nek iga zo lá sa, sza ko -
so dott in té zet ben tör té nô el he lye zés ese tén az ere de ti szám -
la (pénz ügyi bi zony lat), min den eset ben szük sé ges to váb bá
a ba le se tet, be teg sé get iga zo ló – az or vos ne vét, a di ag nó -
zist, a ke ze lés rész le tes le írá sát, idô pont ját tar tal ma zó – or -
vo si do ku men tá ció, am bu láns lap vagy kór há zi zá ró je len tés
ere de ti pél dá nya i nak biz to sí tó hoz tör té nô be nyúj tá sa.

A biz to sí tó je len ese mény kap csán nyúj tott szol gál ta tá sa biz -
to sí tá si idô sza kon ként és koc ká zat vi se lé si cí men ként egy al -
ka lom mal ve he tô igény be, füg get le nül a gond vi se lôk és/vagy
az el tar tot tak szá má tól, il let ve az igény be vett szol gál ta tás
mér té két meg ala po zó tar tam tól.
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Be tö ré ses lo pás biz to sí tá si ese mény meg va ló su lá sa kor a biz to -
sí tó té rí té sé nek fel sô ha tá ra a kár ese mény idô pont já ban meg lé -
vô vé dett sé gi szint alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra. Az aláb bi rész -
le tek fi gye lem be vé te lé vel kár fel vé tel kor a biz to sí tó azo no sít ja és
meg ál la pít ja a kár ese mény idô pont já ban megvalósult védelmi
szin tet, amely alap ján a kár té rí tés felsô határértékének megál-
lapítása tör té nik.

ME CHA NI KAI VÉ DE LEM

A me cha ni kai, fi zi kai vé de lem mi ni má lis, rész le ges szin ten vagy
teljeskörûen va ló sul hat meg. A biz to sí tó tel je sí té sé nek fel té te le
leg alább a mi ni má lis me cha ni kai vé de lem kö ve tel mé nye i nek
meg va ló su lá sa, en nek hi á nyá ban a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le -
zett sé ge nem áll be.

TELJESKÖRÛMECHANIKAI–FIZIKAIVÉDELEM

FA LA zA TOK: A fa la za tok, fö dé mek, pa do za tok szi lárd sá ga a 38
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.

NYí LÁS zÁ RÓK: Va la mennyi tá mad ha tó (az alat ta lé vô já ró szint -
tôl 3 m-nél ala cso nyabb al só pár kány ma gas sá gú) üveg fe lü let és
nyí lás zá ró (ab la kok, ki ra ka tok, por tá lok, füg göny fa lak stb.) tel jes
fe lü le tét mi ni mum 100x300 mm-es ki osz tá sú, 12 mm át mé rô jû
kör acél anyag ból ké szült – vagy ezek kel egyen szi lárd sá gú – kí -
vül rôl nem sze rel he tô, más mû sza ki meg ol dá sú rá cso zat vé di.

BE JÁ RA TI AJ TÓK: Az aj tó és az aj tó tok szer ke zetének anya ga
fém, ke mény fa, vagy ezek kel tá ma dás szem pont já ból egyen ér -
té kû el len ál lást biz to sí tó szer ke ze ti ki ala kí tá sú nak kell len nie.
Pu ha fa szer ke zet nél fi gye lem be kell ven ni a fa szál irá nyú tá mad -
ha tó sá gát, ezért csak meg erô sí tés sel le het al kal mas a kí vánt el -
len ál lás biz to sí tá sá ra. Fa tokozat ese tén a zár re tesz va sak fo ga -
dá sá ra meg erô sí tett, a fal szer ke zet hez leg alább 3 pon ton rög zí -
tett el len le mezt kell al kal maz ni. Az aj tó szer ke zet ki eme lés és
fe szí tés el len vé dett.

TOK SzER KE zET: A tok szer ke ze tet a ha tá ro ló fal szer ke zet hez
30 cm-enként rög zí te ni kell. A rög zí tést tég la fal nál leg alább 15
cm mé lyen, 12 mm át mé rô jû kör acél tar tó szi lárd sá gá val egyen -
ér té kû erôs ség gel, be ton fal nál leg alább 10 cm mé lyen, 10 mm
át mé rô jû kör acél tar tó szi lárd sá gá val egyen ér té kû erôs ség gel
kell biz to sí ta ni.

AJ TÓ LAP: Az aj tó lap fém, vagy fa szer ke ze tû le het. Fa szer ke zet
ese tén leg alább 40 mm vas tag sá gú, tö mör ke mény fa szil ár dsá -
gá val egye zô nek kell len nie. Amennyi ben a fém szer ke ze tû aj tó
bel sô rács szer ke ze tû erô sí tést kap, a rács szer ke zet osz tá sá nak
meg kell fe lel nie az elô írá sok sze rin ti 100x300 mm mi ni má lis rács -
ki osz tás kö ve tel mé nye i nek, vas tag sá ga pe dig fa bo rí tás nál leg -
alább 12 mm át mé rô jû, acél le mez bo rí tás nál leg alább 8 mm át -
mé rô jû le gyen.

Az aj tó lap szer ke ze tek kül sô bo rí tó le me ze it úgy kell rög zí te ni,
hogy az kí vül rôl csak ron cso lás sal le gyen bont ha tó. Az aj tó la pot
fém szer ke zet ese tén leg alább 1,2-2 mm vas tag sá gú acél le mez -
zel kell bo rí ta ni.

zÁ RÁS PON TOS SÁG: Az aj tó lap és tok kö zöt ti zá rás pon tos ság
ma xi mum 2 mm le het ol da lan ként. (Ke mény fa szer ke zet ese tén

ma xi mum 5 mm zá rás pon tos ság meg en ge dett.) Az aj tó lap és a
tok ve te me dé se a zá rás biz ton sá gát nem be fo lyá sol hat ja.

RÖG zí TÉS: Az aj tó la po kat minimum 3 da rab dió pánt tal – vagy
az zal egyen ér té kû szi lárd sá gú egye di ki ala kí tá sú for gó pánt tal –
kell a tokozathoz rög zí te ni. Az aj tó la po kat ki eme lés, be- és ki fe -
szí tés el le ni vé de lem mel, két szár nyas aj tók nál a fixre rög zít he tô
szár nyat re tesz hú zás el le ni vé de lem mel kell el látni.

zÁ RÁS MÉLY SÉG: A zár szer ke zet nek több (leg alább négy) pon -
ton kell biz to sí ta nia a zá rást. A re te sze lé si mély ség nek mi ni mum
18 mm-t kell elér nie. A zárt es tet és a zár be té tet fú rás és le tö rés
el len vé de ni kell. Önál ló re te sze lé si pont ként csak az egymástól
leg alább 30 cm-re el he lyez ke dô re tesz va sak fo gad ha tóak el.

zÁ RÁS: Az aj tók zá rá sát mi ni mum ket tô da rab biz ton sá gi zár
vég zi. A két zá ró dá si pont kö zöt ti tá vol ság mi ni mum 30 cm legyen.
A zár szer ke zet fú rás, a zár be tét tö rés és fú rás el len, a zár-re -
tesz vas vissza to lás el len vé dett.

zÁR SzER KE zET: Bevésôzárak ese té ben a zár szek rényt fú rás
el le ni tá ma dás nak el len ál ló mó don vé de ni kell. Fú rás vé dô lap
sze re lé se ese tén minimum 60 HRC ke mény sé gû re edzett, vagy
en nek meg fe le lô el len ál lás ér té ket biz to sí tó anya got kell al kal -
maz ni.

A zár szer ke zet le het la mel lás rend sze rû, egy-, illetve két oldalon
fo ga zott kulccsal. Biz ton ság ér té ke ak kor fo gad ha tó csak el, ha
leg alább hat la mel la biz to sít ja a zárreteszvas moz ga tá sát, a va riá -
ció szám pe dig minimum 10 000. A biz ton ság nö ve lé se ér de ké -
ben cél sze rû a la mel lá kat ún. „far kas fo ga zás sal” el lát ni. A két tol -
lú kulccsal mû köd te tett zá rak nak na gyobb a biz ton ság ér té kük.

A hen ger zárbe tét tel mû köd te tett zár szer ke ze tek nél is biz to sí ta ni
kell a zár szek rény fú rás el le ni vé del mét, az elôb bi ek fi gye lem be -
vé te lé vel.

A zár szer ke ze tek re tesz vas á nak vissza to lás el le ni vé de lem mel
kell ren del kez nie. A zá rás irány ra me rô le ge sen ha tó 350 kN
nagy sá gú erô ha tá sá ra a zár-re tesz vas nem le het vissza tol ha tó.

Hengerzárbetétek: A teljeskörû me cha ni kai vé de lem al ko tó ele -
me ként a min. 5 csa pos hengerzárbetét, illetve ro to ros, vagy
mág neszárbetét fo gad ha tó el, ame lyek va ri á ció szá ma a 10.000-
et meg ha lad ja.

RÉSZLEGESMECHANIKAI–FIZIKAIVÉDELEM

FA LA zA TOK: A fa la za tok, fö dé mek, pa do za tok szi lárd sá ga a 15
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.

NYí LÁS zÁ RÓK: Az alat ta lé vô já ró szint tôl 3 m-nél ala cso nyabb
al só pár kány ma gas sá gú üveg fe lü let és nyí lás zá ró (ab la kok, ki ra -
ka tok, por tá lok, füg göny fa lak stb.) tel jes fe lü le tét mi ni mum
100x300 mm-es ki osz tá sú, 12 mm át mé rô jû kör acél anyag ból
ké szült – vagy ezek kel egyen szi lárd sá gú – kí vül rôl nem sze rel -
he tô, más mû sza ki meg ol dá sú rá cso zat védi.

BE JÁ RA TI AJ TÓK: Az aj tó és az aj tó tok szer ke zetének anya ga
fém, ke mény fa, vagy ezek kel tá ma dás szem pont já ból egyen ér té -
kû el len ál lást biz to sí tó szer ke ze ti ki ala kí tá sú nak kell len nie. Pu -
ha fa szer ke zet nél fi gye lem be kell ven ni a fa szál irá nyú tá mad ha -

Függelék
Vagyonvédelmi elôírások
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tó sá gát, ezért csak meg erô sí tés sel le het al kal mas a kí vánt el len -
ál lás biz to sí tá sá ra. Fa tokozat ese tén a zár re tesz va sak fo ga dá -
sá ra meg erô sí tett, a fal szer ke zet hez leg alább 3 pon ton rög zí tett
el len le mezt kell al kal maz ni. Az aj tó szer ke zet ki eme lés és fe szí -
tés el len vé dett.

TOK SzER KE zET: A tok szer ke ze tet a ha tá ro ló fal szer ke zet hez
30 cm-enként rög zí te ni kell. A rög zí tést tég la fal nál leg alább 15
cm mé lyen, 12 mm át mé rô jû kör acél tar tó szi lárd sá gá val egyen -
ér té kû erôs ség gel, be ton fal nál leg alább 10 cm mé lyen, 10 mm
át mé rô jû kör acél tar tó szi lárd sá gá val egyen ér té kû erôs ség gel
kell biz to sí ta ni.

AJ TÓ LAP: Az aj tó lap fém, vagy fa szer ke ze tû le het. Fa szer ke zet
ese tén leg alább 40 mm vas tag sá gú, tö mör ke mény fa szi lárd sá -
gá val egye zô nek kell len nie. Amennyi ben a fém szer ke ze tû aj tó
bel sô rács szer ke ze tû erô sí tést kap, a rács szer ke zet osz tá sá nak
meg kell fe lel nie az elô írá sok sze rin ti 100x300 mm mi ni má lis
rács ki osz tás kö ve tel mé nye i nek, vas tag sá ga pe dig fa bo rí tás nál
leg alább 12 mm át mé rô jû, acél le mez bo rí tás nál leg alább 8 mm
át mé rô jû le gyen.

Az aj tó lap szer ke ze tek kül sô bo rí tó le me ze it úgy kell rög zí te ni,
hogy az kí vül rôl csak ron cso lás sal le gyen bont ha tó. Az aj tó la pot
fém szer ke zet ese tén leg alább 1,2-2 mm vas tag sá gú acél le mez -
zel kell bo rí ta ni.

zÁ RÁS PON TOS SÁG: Az aj tó lap és tok kö zöt ti zá rás pon tos ság
ma xi mum 4 mm le het ol da lan ként. (Ke mény fa szer ke zet ese tén
ma xi mum 6 mm zá rás pon tos ság meg en ge dett.) Az aj tó lap és a
tok ve te me dé se a zá rás biz ton sá gát nem be fo lyá sol hat ja.

RÖG zí TÉS: Az aj tó la po kat minimum 3 da rab dió pánt tal – vagy
az zal egyen ér té kû szi lárd sá gú, egye di ki ala kí tá sú for gó pánt tal –
kell a tokozathoz rög zí te ni. Az aj tó la po kat ki eme lés, be- és ki fe -
szí tés el le ni vé de lem mel, két szár nyas aj tók nál a fixre rög zít he tô
szár nyat re tesz hú zás el le ni vé de lem mel kell el látni.

zÁ RÁS MÉLY SÉG: A zá rást leg alább két da rab, egymástól leg -
alább 30 cm-re el he lye zett biz ton sá gi zár szer ke zet nek kell biz to -
sí ta nia. A re te sze lé si mély ség nek leg alább 15 mm-t el kell ér nie.
A zár be té tet le tö rés el len vé de ni kell. Önál ló re te sze lé si pont ként
csak az egymástól leg alább 30 cm-re el he lyez ke dô re tesz va sak
fo gad ha tóak el.

zÁ RÁS: Az aj tók zá rá sát mi ni mum ket tô da rab biz ton sá gi zár
vég zi. A két zá ró dá si pont kö zöt ti tá vol ság mi ni mum 30 cm. A
zár szer ke zet fú rás el len, a zár be té tek kö zül leg alább az egyik
zár tö rés el len vé dett.

zÁR SzER KE zET: A zár szer ke zet le het la mel lás rend sze rû, egy-
oldalon fo ga zott kulccsal, kétoldalon fo ga zott kulccsal. Biz ton -
ság ér té ke ak kor fo gad ha tó csak el, ha leg alább hat la mel la biz -
to sít ja a zár-re tesz vas moz ga tá sát, a va ri á ció szám pe dig mini-
mum 10 000. A biz ton ság nö ve lé se ér de ké ben cél szerû a la mel -
lá kat ún. „far kas fo ga zás sal” el lát ni. A két tol lú  kulccsal mû köd te -
tett zá rak nak na gyobb a biz ton ság ér té kük.

A zár szer ke ze tek re tesz vas á nak vissza to lás el le ni vé de lem mel
kell ren del kez nie. A zá rás irány ra me rô le ge sen ha tó 350 kN
nagy sá gú erô ha tá sá ra a zár-re tesz vas nem le het vissza tol ha tó.

MINIMÁLISMECHANIKAI–FIZIKAIVÉDELEM

FA LA zA TOK: 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.

AJTÓSzEREKEzET: Az aj tó és az aj tó tok szer ke zet anya ga tet -
szô le ges, de aj tó la po kat ki eme lés, be- és ki fe szí tés el le ni vé de -
lem mel, két szár nyas aj tók nál a fixre rög zít he tô szár nyat re tesz -
hú zás el le ni vé de lem mel kell el lát ni.

zÁ RÁS: Az aj tók zá rá sát mi ni mum egy da rab biz ton sá gi zár
vég zi. A zár be tét zár tö rés el len vé dett.

Az aj tók zá rá sát olyan zár vég zi, amely minimum 5 csa pos hen -
ger zár, vagy minimum 6 ro to ros mágneszár, vagy két tol lú kul -
csos zár, vagy szám-, vagy be tû jel-kom bi ná ci ó jú zár, il let ve min -
den olyan zár, mi nô sí tett la kat, me lyek va ri á ci ós le he tô sé gei nek
szá ma meg ha lad ja a 3000-et, valamint az egye dileg mi nô sí tett
la mel lás zár.

ELEKT RO NI KAI VÉ DE LEM

Az elekt ro ni kai jel zô rend szer teljeskörû, ha az összes al ko tó ele -
me teljeskörû.

FE LÜ LET VÉ DE LEM: Teljeskörû az elekt ro ni kai fe lü let vé de lem,
ha az elekt ro ni kai jel zô rend szer – éles üzem mód ban – fel ügye li
a vé dett ob jek tum ha tá ro ló fe lü le tén ta lál ha tó összes nyí lás zá ró
szer ke ze tet, por tált, va la mint a teljeskörû me cha ni kai-fi zi kai vé -
de lem kö ve tel mé nye it ki nem elé gí tô 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.

Fe lü let vé de lem mel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:

Nyí lás zá rók fe lü let vé del me: A nyí lás zá rók vé del mét úgy kell ki -
ala kí ta ni, hogy a fel sze re lés re ke rü lô esz kö zök süllyesz tet tek le -
gye nek, és már 1-2 cm-es moz gást is ér zé kel je nek.

Üveg fe lü le tek fe lü let vé del me: A ra gasz tott ér zé ke lôk nek már az
üveg re pe dé sé re is jel zést kell ad ni uk. A ket tôs el ven mû kö dô
akusz ti kus ér zé ke lôk nek (üveg hang + lö kés hul lám) az üveg tö rést
kö ve tô 1 má sod per cen be lül riasztásjelzést kell ki vál ta ni uk a köz -
pont ban. Az ér zé ke lô ki vá lasz tá sa a vé de ni kí vánt üveg fe lü let tí -
pu sá nak fi gye lem be vé te lé vel tör tén jen. Az ér zé ke lô nek a tel jes
üveg fe lü le tet vé de nie kell.

Fa la za tok fe lü let vé del me: A vé de lem ki ala kí tá sá hoz úgy kell ki -
vá lasz ta ni az ér zé ke lô esz közt, hogy az ér zé keny sé gi ka rak te -
risz ti ká ja alap ján az egész vé de ni kí vánt fe lü le tet le fed je. El len -
ke zô eset ben több ér zé ke lô el he lye zé se szük sé ges.

TÉR VÉ DE LEM: Teljeskörû az elekt ro ni kai tér vé de lem, ha az
elekt ro ni kai jel zô rend szer – éles üzem mód ban – fel ügye li a vé -
dett ob jek tum bel sô te rét, je lez min den ne mû il le ték te len em be ri
moz gást, va la mint leg alább csap da sze rû en fi gye li a meg kö ze lí -
té si út vo na la kat.

Tér vé de lem mel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:

Egy adott he lyi ség vé del mét úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a fel sze re -
lés re ke rü lô ér zé ke lô esz kö zök az il le ték te len be ha to lást a le he -
tô leg rö vi debb idô alatt ér zé kel jék és je lez zék a köz pont fe lé.

Passzívinfra moz gás ér zé ke lô: Fel sze re lé sük a vár ha tó be ha to -
lá si irányt is mer ve, a jel lem zô ér zé keny sé gi ka rak te riszti ká juk fi -
gye lem be vé te lé vel a leg op ti má li sabb hely re tör tén jen.

Az al kal ma zott passzívinfra moz gás ér zé ke lôk ren del kez ze nek
sza bo tázs vé de lem mel, a vissza jel zô LED le til tá sá nak le he tô sé -
gé vel, dual piroelemmel, hô kom pen zá ci ó val, mi ni mum 10 V/m
nagy sá gú RF vé de lem mel 1 MHz-en, va la mint üzem biz to san
mû köd je nek 10,5-13,8 V táp fe szült sé gi tar to mány ban.
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Mik ro hul lá mú moz gás ér zé ke lô: Fel sze re lé sük a vár ha tó be ha to -
lá si irányt is mer ve, a jel lem zô ér zé keny sé gi ka rak te riszti ká juk fi -
gye lem be vé te lé vel a leg op ti má li sabb hely re tör tén jen.

Ult ra han gos moz gás ér zé ke lô: Úgy kell te le pí te ni, hogy a vé dett
he lyi sé gen kí vü li moz gást ne ér zé kel je.

Kom bi nált (passzívinfra + mik ro hul lá mú) moz gás ér zé ke lô: Ilyen
ér zé ke lôk al kal maz ása elfogadott „ÉS” lo gi kai kap cso lat ban.

Ri asz tás-jel zés: Ri asz tás jel zés cél já ból a mû sza ki fel té te lek ben
meg ha tá ro zott sza bo tázs vé dett do boz ban fel sze relt hang- és
fény jel zô ké szü lé ke ket az épü le ten kí vül úgy kell fel sze rel ni,
hogy egy sze rû esz kö zök kel ne le hes sen el ér ni ôket.

KÖz PON TI EGY SÉG:

Köz pon ti egy ség gel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:

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 szült, 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 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 ügyel 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 egy ség mû kö dé se olyan le gyen, hogy a rend szer ke -
ze lé se az ar ra jo go sult fel hasz ná lón kí vül más sze mély ré szé re
ne le gyen hoz zá fér he tô.

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 gi a el lá tá sát a köz ponti egy sé -
gen ke resz tül kell biz to sí ta ni.

Az el sôd le ges táp el lá tás ki esé se ese tén biz to sí ta ni kell az elekt -
ro ni kai jel zô rend szer au to nóm, má sod la gos táp lá lá sát, vé del mi
fo ko za tá nak meg fe le lô idô tar tam ban.

TELJESKÖRÛELEKTRONIKAIJELZÔRENDSZER

A teljeskörû 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.

Az elekt ro ni kai jel zô rend szer csak az ér zé ke lôk nyu gal mi ál la po -
tá ban éle sít he tô. Ezt az ál la po tot a köz pon ti egy ség je lez ze ki.

A jel zô vo na la kon az ér zé ke lô(k) te le pí té se úgy tör té nik, hogy jel -
zés ese tén bár me lyik egyen ként azo no sít ha tó le gyen.

Ve ze ték tol dás csak sza bo tázs vé dett kö tô do boz ban tör tén het.

A köz pont hoz ese mény rög zí tô prin tert le hes sen csat la koz tat ni.

A rend szer ren del kez zen particionálási le he tô ség gel, va la mint
mi ni mum 16 önál ló an prog ra moz ha tó fel hasz ná lói kód dal.

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 nie. 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. Amennyi ben a ke ze lô az ôr zést vég zô szol gá lat nál ke rül
te le pí tés re, a 20 má sod per ces idô kor lát tól el le het te kin teni.

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 adá 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 ke ze lô rôl kény szer kód le adá sá ra is le gyen le he tô ség.

A köz pont ren del kez zen mi ni mum 4 da rab sza ba don prog ra moz -
ha tó ki me net tel. (Pl.: össze tett be tö rés, tá ma dás, meg hi bá so dás,
há ló za ti fe szült ség-ki ma ra dás jel zé sé re.)

A jel zô vo na la kon el len ál lá sos le zá rást kell al kal maz ni. A hu rok -
el len ál lás 40%-os meg vál to zá sa ge ne rál jon jel zést.

A he lyi riasztásjelzés mi ni mum két kültéri jel zô esz köz rôl tör tén -
jen. Ezek kö zül leg alább az egyik esz köz sa ját ak ku mu lá tor ral
ren del ke zô, fe szült ség elv étel lel in dí tott, hang- és fény jel zô le -
gyen. Mind két hang jel zô han ge re je ha lad ja meg a 120 dB/m-t,
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 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.

A rend szer ben csak a MABISz ál tal teljeskörûnek mi nô sí tett
esz kö zök al kal maz ha tóak.

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 (minimum 4 da rab azon nali
ri asz tá s) és a sza bo tázs vo na lon.

Az egyes csa tor nák ne le gye nek köz vet le nül ki- és be kap csol ha -
tóak.

A köz pon tok zó na-ál la po tai il le ték te le nek ál tal ne le gye nek vál -
toz tat ha tóak.

Amennyi ben a köz pont nem ren del ke zik leg alább 300 ese mény
tá ro lá sá ra al kal mas me mó ri á val, ak kor biz to sí ta ni kell, hogy a
rend szer ké pes le gyen a ki ik ta tott zó na bypass ada ta it (pl.: zó -
na; ki ik ta ta tás, üzem be he lye zés ide je; ke ze lô(k) ki lé te) kü lön,
er re a cél ra fenn tar tott me mó ria te rü le ten, leg alább 8 na pig tá rol -
ni. A me mó ria tar tal ma utó lag ki nyom tat ha tó le gyen.

A köz pon ti egy ség és a ki egé szí tô táp egy ség bur ko la ta szer viz-
üzem mód ban nyit ha tó, sza bo tázs vé dett ki vi te lû le gyen.

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 összes ele mé nek fo lya ma tos ôr zé sé re, el len ôrzé sé -
re a szer viz és az üze mel te tô ál tal csak kö zö sen ki kap csol ha tó
jel zô vo na la kat (sza bo tázs vo na la kat) kell ki épí te ni.

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 ügyel nie kell, és a jel zés vé te le után egy má sod per -
cen be lül ri asz ta nia kell.

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 táv jel zé ses rend szer ri asz tás ese tén el len ôriz ze az át jel zés
meg tör tén tét, an nak za va ra ese tén vált son ki he lyi hang-, fény -
jel zést, rab lás ese tén ki zá ró lag csak fény jel zést ad jon.

A kültéri 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 riasztásjel zés le ál lí tá sát
kö ve tô en is mé tel ten kap csol jon éles ál la pot ba.

A kültéri 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 s 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 fé -
nye re jû le gyen.

A jel zô esz kö zök ener gi a el lá tá sát két – egymástól 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.

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.

RÉSZLEGESELEKTRONIKAIJELZÔRENDSZER

Rész le ges az elekt ro ni kai jel zô rend szer, ha teljeskörû fe lü let vé -
de lem és leg alább csap da sze rû tér vé de lem van ki ala kít va, ri asz -
tás-jel zés a hely szí nen – a kör nye ze tet ri aszt va – tör té nik.

Csap da sze rû a tér vé de lem, ha az elekt ro ni kai jel zô rend szer –
éles üzem mód ban – a vé dett ob jek tum ban ta lál ha tó ve szé lyez te -
tett tár gyak, ki emelt tér sé gek meg kö ze lí té si út vo na la it fel ügyeli.

A rend szer rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:

Egy jel zô vo na lon több ér zé ke lô is te le pít he tô oly mó don cso por -
to sít va, hogy jel zés ese tén a sér tett te rü let könnyen azo no sít ha -
tó le gyen.

A ve ze té kek tol dá sa fal ban lé vô vé dô csô ben, vagy rej tett sze re -
lés ese tén for rasz tott ki vi tel ben zsugorcsôvel véd ve is tör tén het.

Riasztásjelzés cél já ból a mû sza ki fel té te lek ben meg ha tá ro zott
sza bo tázs vé dett do boz ban fel sze relt hang- és fény jel zô ké szü lé -
ke ket az épü le ten kí vül úgy kell fel sze rel ni, hogy ne le hes sen
egy sze rû esz kö zök kel el ér ni ôket, és egy mástól az épü let adott -
sá gá hoz iga zod va a le he tô leg tá vo labb ke rül je nek.

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 négy szám je gyû nek kell len niük.
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.

A rend szer ren del kez zen mi ni mum 4 önál ló an prog ra moz ha tó
fel hasz ná lói kód dal, va la mint leg alább két olyan ki me net tel,
ame lyek rôl a fe lü gye le ti köz pont ba tör té nô be kap cso lás ese tén
meg kü lön böz te tett jel zés to váb bít ha tó (pl.: össze tett be tö rés, tá -
ma dás).

A te le pí tés kor mind egyik jel zô vo na lon EOL le zá rást kell al kal -
maz ni. Az el len ál lás ér ték 40%-os meg vál to zá sa kor a köz pont -
nak jel zést kell ge ne rál nia.

Riasztásjelzés 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 hang jel zôk han ge re je leg alább 100 dB/m le -
gyen.

A 230 V, 50 Hz-es há ló zat ki ma ra dá sa ese tén a köz pont mi ni -
mum 48 órán ke resz tül mû kö dô ké pes le gyen.

A MABISz ál tal mi nô sí tett esz kö zök al kal maz ha tóak.

A be tö rés jel zô köz pont a vé dett/fel ügyelt té ren be lül ke rül jön el -
he lye zés re és ren del kez zen (egy be épí tet ten) 12 üzem órát biz to -
sí tó táp egy ség gel.

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 (minimum 3 da rab azon nali
– ri asz tá si) és a sza bo tázs vo na lon.

Az egyes csa tor nák ne le gye nek köz vet le nül ki- és be kap csol ha -
tóak (a fe lü gye let nél kü li köz pon tok zó na-ál la po tai il le ték te le nek
ál tal ne le gye nek vál toz tat ha tóak).

Amennyi ben a köz pont nem ren del ke zik leg alább 50 ese mény
tá ro lá sá ra al kal mas me mó ri á val, ak kor biz to sí ta ni kell, hogy a
rend szer ké pes le gyen a ki ik ta tott zó na bypass ada ta it (pl.: zó na;
ki ik ta ta tás, üzem be he lye zés ide je; ke ze lô(k) ki lé te) kü lön, er re a
cél ra fenn tar tott me mó ria te rü le ten, leg alább 8 na pig tá rol ni.

A köz pon ti egy ség és a ki egé szí tô táp egy ség bur ko la ta szerviz-
üzem mód ban nyit ha tó ki vi te lû, sza bo tázs vé dett, mi ni mum 1,2
mm-es lágy acél ból – vagy az zal egyen ér té kû szi lárd sá gú anyag -
ból – le gyen.

A kód kap cso ló köz pon tot ve zér lô áram kö rét le he tô leg a köz pon ti
egy ség ben, de min den kép pen a fel ügyelt té ren be lül kell el he -
lyez ni.

Az egyes ré szek meg hi bá so dá sát a rend szer a ke ze lô számá ra
je lez ze, a to váb bi ré szek ma rad ja nak mû kö dô ké pe sek.

A rend szer vé dett té ren kí vül el he lye zett ré sze i nek (hang jel zôk,
kód kap cso lók stb.), köz pont já nak, táp egy sé gé nek, út vo nal kö ve -
tô egy sé ge i nek ál lan dó ôr zé sé re, el len ôr zé sé re jel zô vo na la kat
(sza bo tázs vo na lak) kell ki épí te ni.

A rend szer üzem ké pes sé gét és riasztásmentes 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 ügyel nie kell, jel zés után egy má sod per cen be lül ri -
asz ta nia kell.

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 áram kö rök és a sza bo tázs vo na lak meg sza ka dá sát, a rö -
vid zár la tot, il let ve a hu rok el len ál lá sá nak 40%-os vál to zá sát a
rend szer je lez ze.
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Mi ni má li san két, egymástól füg get len kültéri akusz ti kus és egy
op ti kai jel zés adó te le pí ten dô.

A kültéri 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 kültéri hang jel zô sza bo tázs vé dett, ket tôs bur ko la tú, mini mum
1,2 mm-es lágy acél (vagy ezzel egyen ér té kû) bur ko lat tal ren del -
kez zen, a han ge re 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 -
e re jû le gyen.

Az ener gi a el lá tást két – egymástól 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 a há ló za ti ener gi a 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 alább 48 órás
üze mel te té sét, a 48 óra le tel te után leg alább egy ri asz tá si cik lus
vég re haj tá sát biz to sít sa (fe lü gye let nél kü li eset ben).

Az ak ku mu lá tor au to ma ti kus töl té sé rôl gon dos kod ni kell.

A nyi tás ér zé ke lôk csak rejt ve, süllyeszt ve sze rel he tôek.

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.

MINIMÁLISELEKTRONIKAIJELZÔRENDSZER

Mi ni má lis az elekt ro ni kai jel zô rend szer, ha éles üzem mód ban fe -
lü gye lt tér vé de lem nincs, a fe lü let vé de lem csak a 3 m-nél ala -
cso nyab ban lé vô nyí lás zá rók ra ter jed ki, vagy csap da sze rû te rü -
let vé de lem van ki ala kít va.

A rend szer rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:

A te le pí tett elekt ro ni kai jel zô rend szer ben csak a MABISz ál tal
mi nô sí tett esz kö zök al kal maz ha tóak.

A rend szer ben fel hasz nált táp egy ség ren del kez zen MEEI en ge -
déllyel.

A köz pon ti egy ség éle sí té se ha tás ta la ní tá sa kód kap cso ló val, kul -
csos kap cso ló val, vagy ug ró kó dos táv ve zér lô vel tör tén het. A ve -
ze té kes kap cso ló esz kö zök a vé dett té ren be lül le gye nek fel sze -
rel ve, ahol a be lé pé si kés lel te tés nem ha lad hat ja meg a 30 má -

sod per cet. Kültéri sze re lés ese tén gon dos kod ni kell az esz köz
sza bo tázs vé del mé rôl.

Az éles be kap csolt köz pon ti egy ség nek va la mennyi jel zô vo na -
lat, jel adó áram kört, kap cso ló esz közt fel ügyel nie kell. Ve ze ték
nél kü li rend sze rek nél az egyes rend szer ele mek leg alább 8 bi tes
azonosítókóddal ren del kez ze nek.

A vé de lem meg sér té sé nek ér zé ke lé se után a rend szer két má -
sod per cen be lül ri asszon.

A ki- és be kap csolt, va la mint a ri asz tott vé del mi kör(ök) a köz -
pon ti egy sé gen azo no sít ha tóak le gye nek.

A köz pon ti egy ség (ve ze ték nél kü li rend sze rek nél az an ten ná ja
is) a vé dett té ren be lül ke rül jön sze re lés re.

A nyi tás ér zé ke lôk le het nek be fúr ha tó és fe lü let sze relt ki vi te lû ek is.

A jel zô vo na la kon le zá ró el len ál lás al kal ma zá sa nem szük sé ges.

A ve ze té kek tol dá sa for rasz tott kö té sek kel kábelcsatornában is
tör tén het.

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 han ge re je leg alább 100 dB/m le -
gyen.

A riasztásjelzôt a vé dett ob jek tum kül sô fe lü le tén, úgy kell fel -
sze rel ni, hogy egy sze rû esz kö zök kel ne le hes sen el ér ni.

A kültéri 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 ál tal le kap csol ha tó nak kell len nie.

Az ener gi a el lá tást két ener gia for rás: a 230 V, 50 Hz-es elekt ro -
mos há ló zat és az ar ról fo lya ma to san töl tött ak ku mu lá tor biz to -
sít sa.

Az ak ku mu lá tor a há ló za ti ener gi a el lá tás ki esé se ese tén au to -
ma ti ku san és meg sza kí tás nél kül biz to sít sa a tel jes rend szer
leg alább 24 órás üze mel te té sét, va la mint 24 óra el tel te után leg -
alább egy ri asz tá si cik lus vég re haj tá sát. A há ló za ti táp lá lás ki -
ma ra dá sa a köz pon ti egy sé gen ke rül jön ki jel zés re.

Ele mes táp lá lá sú rá di ós ér zé ke lôk hasz ná la ta ese tén a rend szer
minimum 3 hó na pig ma rad jon üzem ké pes. A rá di ós ér zé ke lô a
táp fe szült ség üze mi szint alá csök ke né sé rôl küld jön olyan hi ba -
üze ne tet a köz pon ti egy ség nek, amely meg gá tol ja a rend szer
éle sí té sét.
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Mechanikai Teljeskörû Részleges Minimális
védelem

Falazat, födém, 38 cm vastag, tömör, kisméretû téglafal 15 cm vastag, tömör, kisméretû téglafal 6 cm vastag, tömör,
padozat szilárdságával egyenértékû szilárdságával egyenértékû kisméretû téglafal szi-

lárdságával egyenértékû
Ajtók
tokszerkezet fém vagy fa, fa tokozat esetén a reteszvasaknál a fal- fém vagy fa, fa tokozat esetén a reteszvasaknál a fal-

hoz min. 3 ponton  rögzített ellenlemezzel megerôsített hoz min. 3 ponton  rögzített ellenlemezzel megerôsített
tokszerkezet min. 30 cm-enként a falszerkezethez tokszerkezet min. 30 cm-enként a falszerkezethez
rögzített, min. 15 cm mélyen, legalább 12-es rögzített, min. 15 cm mélyen, legalább 12-es
köracéllal köracéllal
fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerôsítettek fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerôsítettek

ajtószerkezet min. 3 db diópánttal kiemelés, be-, és kifeszítés min. 3 db diópánttal kiemelés, be-, és kifeszítés reteszhúzás ellen védett
védelme ellen védett, kétszárnyú ajtó fix része reteszhúzás ellen védett, kétszárnyú ajtó fix része reteszhúzás

ellen védett ellen védett
ajtólap vastagsága min. 4 cm

belsô rácsszerkeztû erôsítés min. 10x30-as belsô rácsszerkeztû erôsítés min. 10x30-as
kiosztású, legalább 12-es köracél erôsségû kiosztású, legalább 12-es köracél erôsségû
(fémlap esetén 8-as) (fémlap esetén 8-as)
külsô borítólemez kívülrôl csak roncsolással külsô borítólemez kívülrôl csak roncsolással
távolítható el, fémszerkezet esetén távolítható el, fémszerkezet esetén
min. 1,2 mm acéllemez borítás min. 1,2 mm acéllemez borítás
üvegezett ajtók csak áttörésbiztos rétegelt üveggel üvegezett ajtók csak áttörésbiztos rétegelt üveggel
(min. B1) vagy azzal egyenértékû védettséggel (min. B1) vagy azzal egyenértékû védettséggel
bevésôzár esetén külsô oldalfala fémlemezzel bevésôzár esetén külsô oldalfala fémlemezzel
megerôsített megerôsített

zárás min négy pontos, legalább  két irányba záródó min. 2 db biztonsági zár, min. 1 db biztonsági zár
biztonsági zár
vetemedés zárásbiztonságot nem befolyásol vetemedés zárásbiztonságot nem befolyásol

zárásipontok legalább 2 db egymástól min. 30 cm-re legalább 2 db egymástól min. 30 cm-re legalább 1 db
zárbetét védelme fúrás és zártörés ellen védett min. az egyik zártörés ellen védett
zárásmélység 20 mm 15 mm
záráspontosság oldalanként max. 2 mm oldalanként max. 5 mm
Nyílászárók
2malatti30x30 ráccsal vagy más azzal egyenértékû mechanikai 
cm-nélnagyobb szerkezettel védettek
valamennyi ráccsal vagy más azzal egyenértékû mechanikai
támadható szerkezettel védettek

Elektronikai
védelem
jelzôrendszer MABISz által minôsített eszközök, valamennyi MABISz által minôsített eszközök, valamennyi MABISz által minôsített
készülékei részegysége szabotázsvédett, partícionálási részegysége szabotázsvédett, partícionálási eszközök

lehetôséggel lehetôséggel
felületvédelem valamennyi támadható nyílászáró felügyelt, plusz valamennyi támadható nyílászáró felügyelt, 2 m-nél alacsonyabb

a telejeskörû mec. védelem követelményeit ki nem plusz a telejeskörû mec. védelem követelményeit nyílászárókra / nincs
elégítô falazat, födém, padozat ki nem elégítô falazat, födém, padozat

térvédelem a teljes belsô tér felügyelet áll, továbbá legalább min. csapdaszerû nincs / csapdaszerû
csapdaszerû térvédelem van kialakítva térvédelem
a megközelítési útvonalakra

központiegység védett téren belül, szabotázsvédett védett téren belül, szabotázsvédett védett téren belül,
szabotázsvédett

kültéri min. 2 db egység, 120 dB/m hangerôvel, legalább min. 2 db egység, 100 dB/m hangerôvel, legalább min. 1 db egység, min.
riasztásjelzô az egyik központi egységbôl töltött saját az egyik központi egységbôl töltött saját 100 dB/m hangerôvel,

akkumulátorral akkumulátorral amely a központi egy-
ségbôl töltött saját akku-
mulátorral rendelekezik

energiaellátás két egymástól független, kölcsönhatás mentes két egymástól független, kölcsönhatás mentes két egymástól független,
energiaforrás (hálózat és akkumulátor) energiaforrás (hálózat és akkumulátor) kölcsönhatás mentes

energiaforrás (hálózat és
akkumulátor)

akkumulátor energiaellátás szünetelése esetén energiaellátás szünetelése esetén energiaellátás szünete-
min. 72 órás üzemeltethetôséget biztosítson min. 48 órás üzemeltethetôséget biztosítson lése esetén min. 24 órás

üzemeltethetôséget
biztosítson

kezelôegység minimum 4 önállóan programozható felhasználói kód minimum 4 önállóan programozható felhasználói kód élesítés kulccsal, kóddal,
ugrókódos távvezérlôvel

riasztás távfelügyeleti rendszerbe kötött helyszíni helyszíni

Összefoglaló táblázat
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R

észleges 
Teljeskörû

N
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M
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észleges 
Teljeskörû

M
inim

ális
8.000.000 Ft

15.000.000 Ft
20.000.000 Ft

40.000.000 Ft
1.000.000 Ft

2.000.000 Ft
3.000.000 Ft

6.000.000 Ft
1.000.000 Ft

2.000.000 Ft
3.000.000 Ft

6.000.000 Ft

R
észleges

16.000.000 Ft
30.000.000 Ft

40.000.000 Ft
50.000.000 Ft

2.500.000 Ft
5.000.000 Ft

6.000.000 Ft
8.000.000 Ft

2.500.000 Ft
5.000.000 Ft

6.000.000 Ft
8.000.000 Ft

Teljeskörû
32.000.000 Ft

40.000.000 Ft
50.000.000 Ft

60.000.000 Ft
5.000.000 Ft

6.000.000 Ft
8.000.000 Ft

10.000.000 Ft
5.000.000 Ft

6.000.000 Ft
8.000.000 Ft

10.000.000 Ft

M
inim

ális
500.000 Ft

1.000.000 Ft
2.000.000 Ft

4.000.000 Ft

R
észleges

2.000.000 Ft
3.000.000 Ft

4.000.000 Ft
6.000.000 Ft

Teljeskörû
3.000.000 Ft

6.000.000 Ft
8.000.000 Ft

10.000.000 Ft

M
inim

ális
4.000.000 Ft

8.00.000 Ft
10.000.000 Ft

20.000.000 Ft
2.000.000 Ft

4.000.000 Ft
6.000.000 Ft

8.000.000 Ft

R
észleges

8.000.000 Ft
12.000.000 Ft

20.000.000 Ft
25.000.000 Ft

4.000.000 Ft
6.000.000 Ft

8.000.000 Ft
10.000.000 Ft

Teljeskörû
16.000.000 Ft

20.000.000 Ft
25.000.000 Ft

30.000.000 Ft
8.000.000 Ft

10.000.000 Ft
12.000.000 Ft

15.000.000 Ft

Mechanikai védelem

Vállalkozás
vagyontárgyai Értéktárgyak Háztartási ingóságok



kiegészítõ fedezetek alap Bõvített kiemelt extra
Minden, ami ritka...

1 Légijármû ütközése biztosítási összeg ü ü ü

Minden, ami hasznos...
2 Tûz nélküli füst és koromszennyezés biztosítási összeg ü ü ü

3 Vandalizmus 150.000 Ft ü ü ü

4 Vakolatkárok jégverés esetén biztosítási összeg ü ü ü

Minden, ami még víz...
5 Beázás 50.000 Ft ü ü ü

6 Elfolyt víz 50.000 Ft ü ü ü

7 Tûzoltóberendezés meghibásodása biztosítási összeg ü ü ü

Minden, ami üveg...
8 Különleges üvegféleségek törése, repedése 150.000 Ft ü ü ü

Minden, ami kert...
9 Kerti növényzet 150.000 Ft ü ü ü

10 Szabadban tárolt ingóságok 150.000 Ft ü ü ü

11 Aszály, szárazság ü ü ü

12 Termésveszteség ü ü ü

13 Téves vegyszerhasználat ü ü ü

14 Vad károk (õz, nyúl vaddisznó, seregély, varjú) ü ü ü

15 Vakond, ürge, pocok mentesítés ü ü ü

Minden, ami kényelem...
16 Díjátvállalás Szolgáltatás ü ü ü

17 Szolgáltatás kimaradás 5.000 Ft/nap ü ü ü

18 Gyermekfelügyelet 5.000 Ft/nap ü ü ü

19 Besurranás, trükkös lopás 50.000 Ft ü ü ü

20 Iskolai lopás, rablás 50.000 Ft ü ü ü

Minden, ami öko...
21 Napelemek, napkollektorok, klímaberendezések 1.000.000 Ft ü ü ü

22 Hõszivattyú, szélturbina 1.000.000 Ft ü ü ü

Minden, ami jármû...
23 Garázsban tartott jármû 1.000.000 Ft ü ü ü

24 Segédmotor, quad ü ü ü

25 Utánfutó ü ü ü

26 Kerti traktor, rotációs kapa ü ü ü

Minden, ami kerékpár...
27 Defekt / Kátyú ü ü

28 Váz, alkatrész, tartozék, felszerelés  törése, sérülése ü ü

29 Kerékpáros felelõsség ü ü

30 Kerékpáros baleset ü ü

Minden, ami még gurul...
31 Kerekesszék, moped ü ü

32 Fûnyíró – vágókés törés ü ü

33 Babakocsi törés, sérülés ü ü

Minden, ami rovar...
34 Kullancs-, méh-, pók-, hangya-, darázscsípés ü

35 Csótány-, hangya-, darázs-, poloska gyérítés ü

Minden, ami egészség...
36 Gyógyszer mellékhatás ü

37 Leégés, UV-sugárzás következményei kárai ü

38 Foghúzás ü

39 Orvos által felírt szemüveg törés ü

40 Hallókészülék-sérülés, -törés ü

Minden, ami karbantartás...
41 Duguláselhárítás ü

Biztosítási díj 0 ft
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Je len mel lék let a szer zô dô ál tal vá laszt ha tó ki egé szí tô fe de zet kom bi ná ci ó kat tar tal maz za. Az egyes fe de ze ti cso ma gok (Alap,
Bô ví tett, Ki emelt, Ext ra) ki zá ró lag egy ség ben vá laszt ha tók, a kü lön bö zô cso ma gok hoz tar to zó biz to sí tá si ese mé nyek kü lön-kü -
lön tör té nô vá lasz tá sa nem le het sé ges. Szer zô dés kö tés kor ki zá ró lag az Alap csomag választható, a Bôvített, Kiemelt, Extra cso -
ma gok legkorábban egy teljes biztosítási idôszak elteltét követôen, külön térítés ellenében igényelhetôk.
A ki egé szí tô fe de ze tek a táb lá zat ban meg adott kü lön díj meg fi ze té sé vel, az alap biz to sí tás sal együtt ér vé nye sek, az alap biz to sí -
tás meg szû né sé vel a ki egé szí tô fe de ze tek re ala po zott biz to sí tá si vé de lem is meg szû nik.
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