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Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t tisztelte meg.
Az alábbiakban rövid tájékoztatót nyújtunk társaságunk eredményeirôl, felügyeleti szervünk megnevezésérôl és szék -
helyérôl, valamint az adatvédelem és adatkezelés – az Ön szerzôdését is érintô – legfontosabb szabályairól.

1. Az UNIQA Biztosító Zrt. a magyar biztosítási piac egyik legnagyobb szereplôje. Több mint tízéves múlttal és évrôl évre
növekvô díjbevétellel a biztosító társaságok között az 5–6. helyet foglalja el.

A társaság székhelye:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. · Tel.: +36 1 238 6000

A tulajdonosi szerkezet:
UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Wien 84,92%
UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH, Wien  0,08%
European Bank for Reconstruction and Development, London   15,00%
Alaptôke: : 4079160000 Ft 

Regionális központjaink:
Központi Régió 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. Tel.: +36 1 238-6352
Nyugat-magyarországi Régió 9700 Szombathely, Hunyadi u. 10–12. Tel.: +36 94 513-570
Észak-magyarországi Régió 3525 Miskolc, Széchenyi u. 3–9. Tel.: +36 46 500-950
Dél-magyarországi Régió 6000 Kecskemét, Csányi J. u. 1–3. Tel.: +36 76 500-330
Dél-dunántúli Régió 7621 Pécs, Citrom u. 2. Tel.: +36 72 513-850

2. Az UNIQA Biztosító Zrt. felügyeleti szerve:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. · 1535 Budapest, 114., Pf. 777

3. A biztosítási szerzôdésével kapcsolatos kérdéseivel, problémájával forduljon bizalommal biztosításközvetítôjéhez, ügyfél-
szolgálati irodáink bármelyikéhez, illetve munkanapokon – hétfô–csütörtök: 8–17 óráig, és pénteken 8–15 óráig – az
UNIQA Call Center munkatársaihoz, akik a +36 1 5445-555 telefonszámon készséggel állnak rendelkezésére. Információ
található a www.uniqa.hu címen is.

Amennyiben munkatársaink segítô közremûködése ellenére sem sikerült problémáját megnyugtatóan rendezni, az
UNIQA Biztosító Zrt. székhelyén mûködô Panaszirodánál személyesen vagy írásban élhet bejelentéssel.

4. A biztosítási szerzôdés jellemzôi

Az Otthon & nyugalom III. fantázianévvel ellátott lakásbiztosítás ún. „csomag” rendszerben kínálja a biztosítási fe de ze -
te ket. A biztosító kockázatviselése az ajánlaton feltüntetett választás szerinti „csomag” – Bázis, Komfort, Európa – kock-
á za taira, s a velük kapcsolatban felmerült károkra terjed ki. A „csomagok” kockázatai a 3. sz mellékletben kerültek meg -
határo  zásra, melyek mellé opcionálisan kiegészítô biztosítás is köthetô.

A biztosítási események meghatározását és az általános kizárásokon túlmenôen más esetleges kizárásokat, valamint a
biztosítható vagyoncsoportokat a szerzôdés különös feltételei részletesen tartalmazzák.

A biztosítási események bejelentését, módját, határidejét az általános feltételek kárbejelentéssel, kárrendezéssel fog lal -
kozó fejezete részletezi. Ugyanitt került meghatározásra a díjfizetésre, ill. a biztosítottnak, szerzôdô félnek a szerzôdés-
bôl eredô jogaira és kötelezettségeire, azok teljesítésének módjára, idejére, teljesítésük elmaradásának következményeire
vonatkozó rendelkezések.

Az általános feltétel ezenkívül tartalmazza az értékkövetés részletes szabályozását, az egyes igények elévülési idejét és a
személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókat.

A biztosítási ajánlat aláírása elôtt kérjük szíveskedjen figyelembe venni a következôket:
• A megkötendô biztosítási szerzôdésre, a szerzôdô felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerzôdés általános és

különös feltétel, valamint záradékok és mellékletek elôírásai az irányadók!
• Kérjük szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és ajánlatát csak ezt követôen aláírni!
• A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek, a szerzôdô (biztosított) nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a biztosító

valamely szervezeti egységének a tudomására jut. 
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Az aláb bi ál ta lá nos fel té te lek alap ján az UNIQA Biztosító Zrt., 1134
Buda pest, Róbert Károly krt. 70–74.  (továb biak  ban biz to sí tó) – az
egyes biz to sí tá sok kü lön fel té te lei sze rint – meg ha tá ro zott jö vô be ni
ese mény (biz to sí tá si ese mény) be kö vet ke zé sé tôl füg gôen a biz to sí tá si
szer zô dés ben ki kö tött kár té rí té si összeg meg fi ze té sé re kö te le zi ma gát
a szer zô dô (biz to sí tott) ál tal fi ze tett díj el le né ben.

I. Szer zô dô/biz to sí tott

1. Va gyon biz to sí tá si szer zô dést az köt het, aki a va gyon tárgy meg óvá -
sá ban ér de kelt (to váb biak ban: biz to sí tott), vagy az, aki a szer zô -
dést ilyen – jo gi vagy ter mé sze tes – sze mély ja vá ra kö ti (to váb biak -
ban: szer zô dô).

2. A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a biz to sí tott jo go sult.

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

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

1. A biz to sí tá si szer zô dés a fe lek írás be li megál la po dá sá val jön lét re.
A szer zô dô (biz to sí tott) a szer zô dés meg kö té sét írás be li aján lat tal
kez de mé nye zi. 

2. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az aján laton jelzett idôponttal, de leg -
korábban az ajánlat aláírá sát kö ve tô na pon 00 óra kor kez dô dik,
fel té ve, ha a biztosító az elutasítás jogával nem él, és a szer zô dô a
biz to sí tás elsô díját maradéktalanul megfizette.

3. Az aján la tot a beér ke zés tôl szá mí tott 15 na pon be lül a biz to sí tó
eluta sít hat ja. Ha ezen ha tár idôn be lül eluta sí tá si  jo gá val nem él,
ak kor az aján lat el fo ga dott nak mi nô sül, a szer zô dés pe dig az aján -
lat tar tal má nak meg fe le lôen jön lét re, az aján lat átadá si idô pont já -
ra vissza me nô ha tállyal.
Ha a szerzôdés nem jön létre, a díj visszajár.

III. A biz to sí tá si szer zô dés tar ta ma és meg szû né se

1. A szer zô dés – ha a fe lek írás ban más ként nem ál la pod nak meg –
ha tá ro zat lan tar ta mú.

2. A biz to sí tá si idô szak egy év, a biz to sí tá si év for du ló pe dig a szer zô -
dés lét re jöt té nek nap ja. A fe lek a szer zô dést a biz to sí tási idô szak vé -
gé re, azt legalább 30 nap pal megelô zôen írás ban fel mond hat ják.

3. A ha tá ro zott idô tar tam ra kö tött szer zô dés biz to sí tá si idô sza ka a
megál la po dás sze rin ti idô tar tam, az ilyen szer zô dés a le já rat nap -
ján meg szû nik.

IV. A díj fi ze tés rend je

1. A biz to sí tás el sô dí ja aján lat té tel kor ese dé kes, min den ké sôb bi díj
pe dig an nak az idô szak nak el sô nap ján ese dé kes, amely re a díj vo -
nat ko zik. A biz to sí tá si díj ese dé kes sé gé tôl szá mí tott har min ca dik
nap el tel té vel a szer zô dés meg szû nik, ha ad dig a hát ra lé kos dí jat
nem fi zet ték meg, és a biz to sí tott ha lasz tást nem ka pott, il le tô leg
a biz to sí tó a díj kö ve te lést bí ró sá gi úton nem ér vé nye sí tet te. A 30
na pos tü rel mi idô (respíró) mind az el sô, mind pe dig a to váb bi dí -
jak nál ér vé nyes.

2. Amennyi ben a szer zô dô fe lek rész let fi ze tés ben ál la pod tak meg, a
kint lé vô rész le tek kel a szer zô dô tar to zik, de ezek meg fi ze té se csak
a meg je lölt idô pont ban vá lik ese dé kes sé. Ha a szer zô dô hát ra lék -
ba ke rül, vagy a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a
szerzôdés megszûnik, az adott biz to sí tá si idô szak ra já ró tel jes díj
ki fi ze té se ese dé kes sé vá lik.

V. Biz to sí tá si összeg

1. A va gyon tár gyak biz to sí tá si össze gét a szer zô dô ha tá roz za meg. A
biz to sí tá si összeg nem ha lad hat ja meg a biz to sí tott va gyon tár gyak
új ál la pot ban va ló felépí té sé nek (hely reál lí tá sá nak) költ sé geit, il le -
tô leg új ál la pot ban va ló be szer zé sé nek ér té két. Híradástechnikai és
mûszaki cikkek esetében a biztosított vagyontárgyak káridôponti
új értéke (helyreállítási, pótlási költsége) a biztosítási összegnél
(a be szer zési árak változása miatt) alacsonyabb is lehet.

2. Ha a biz to sí tá si összeg ala cso nyabb, mint a va gyon tárgy kár idô -
pon ti új ér té ke (hely reál lí tá si költ sé ge), a biz to sí tó arány la gos kár -
té rí tést fi zet, azaz a kárt csak olyan arány ban té rí ti meg, ahogy a
biz to sí tá si összeg az új ál la pot ban va ló felépí tés, hely reál lí tás költ -
sé gei hez, il le tô leg az új ál la pot ban va ló be szer zés ér té ké hez arány -
lik. A biz to sí tó nem ér vé nye sí ti az alul biz to sí tás kö vet kez mé nyeit,
ha an nak mér té ke nem ha lad ja meg a biz to sí tá si összeg 10%-át.

3. A biztosítási összeg ugyanakkor nem haladhatja meg a biztosítás-
ra feladott vagyontárgyak káridôponti új értékét (helyreállítási költ-
sé gét) sem. Túlbiztosítás esetén a vagyontárgyak után pót lá si/ újra -
be szer zési értékét (helyreállítási költségét) meghaladó ré szé ben a
biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis.

4. A biztosítási szerzôdésben felsorolt vagyontárgyakat, illetve va-
gyon  csoportokat a szerzôdô felek a következôk szerint tekintik biz  -
to sí tott nak:
a) A té te le sen fel so rolt va gyon tár gya kat a fe lek a té te len ként meg -

je lölt biz to sí tá si összeg ere jéig te kin tik biz to sí tott nak, ami kor is
a kár té rí tés fel sô ha tá rát az egyes va gyon tár gyak ra megadott
biz to sí tá si összeg ké pe zi.

b) Az azo nos szem pon tok alap ján össze vont va gyon cso por to kat a
fe lek a meg je lölt biz to sí tá si összeg ere jéig te kin tik biz to sí tott -
nak, mely összeg egy ben a kár té rí tés fel sô ha tá ra is. Az egyes
szer zô dés-té te lek be tar to zó va gyon tár gya kat a biz to sí tó úgy te -
kin ti a kár ren de zés so rán, mint ha kü lön let tek vol na biz to sít va.

c) Az alulbiztosítás, illetôleg túlbiztosítás tényét a biztosítási szer -
zô dés minden egyes vagyontárgyánál és vagyoncsoportjánál
kü lön-külön kell megállapítani.

5. A biz to sí tó szol gál ta tá sát kor lá toz hat ja:
a) a biz to sí tá si össze gen be lü li kár té rí té si ma xi mum (li mit) meg ha -

tá ro zá sá val;
b) a kár össze gé hez kap cso ló dó ön rész meg ha tá ro zá sá val.

6. A biz to sí tó – a szer zô dô hoz zá já ru lá sá val – az újérték biz to sí tás fen-
n tar tá sa ér de ké ben au to ma ti kus ér ték kö ve tô in de xet al kal maz hat.
Az ér ték kö ve tés alap ja a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal kiadott
épí tô ipa ri és fo gyasz tói ár in dex, me lytôl a biz to sí tó ±3% ponttal
eltérhet, és melyet biz to sí tá si évfordulókor vesz fi gye lem  be, és en -
nek meg fe le lôen mó do sít ja a biz to sí tá si össze get, il let ve a biz to sí -
tá si dí jat. Az ér ték kö ve tés sel mó do sí tott biz to sí tá si összeg az elô zô
biz to sí tá si idô szak biz to sí tá si össze gé nek és a KSH in dex szá má nak
szor za ta. A biz to sí tá si összeg mó do sí tá sá ról a biz to sí tó a biz to sí tá -
si év for du lót megelô zôen ér te sí ti a szer zô dôt. Ha a szer zô dô a mó -
do sí tás hoz nem já rul hoz zá, írás ban kér he ti biz to sí tá sá nak ere de ti
össze gek re va ló visszaál lí tá sát. Ha a szer zô dô az ér ték kö ve tést írá -
sos for má ban nem el lenzi, vagy ar ra nem nyi lat ko zik, úgy azt el fo -
ga dott nak kell te kin te ni.

7. Az in de xá lást kö ve tôen a fel té te lek ben meg lé vô összeg ha tá rok
(limi  tek) vál to zat la nok ma rad nak.

VI. Ál ta lá nos ki zá rá sok

1. A biz to sí tá si fe de zet nem ter jed ki:
a) harci cselekmények, háborús események és terrorcselekmé -

nyek által okozott károkra, továbbá harci eszközök által oko-
zott sé rü lésre vagy rombolásra, valamint katonai vagy polgári
ható  sá gok rendelkezései miatt keletkezett károkra;

b) felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk, tüntetés, el -
bo csá tott munkások vagy munkahelyi rendzavarásban részt -
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ve vôk, vagy bármilyen politikai szervezettel kapcsolatban,
illetve annak ne vé ben fellépô személyek miatt vagy velük össze-
függés ben keletkezett károkra;

c) a felszabaduló nukleáris energia károsító hatásával, vagy sug-
ár zó anyagok bármilyen célú felhasználásával összefüggésben
ke let  ke zô károkra, még abban az esetben sem, ha ezek a
különös fel téte lekben meghatározott biztosítási események for-
májában je lent keznek.

2. Jelen kizárásokon kívül a biztosítási szerzôdés és a különös
feltételek további kizárásokat is tartalmazhatnak.

VII. A szer zô dô (biz to sí tott) köz lé si 
és vál to zás-be je len té si kö te le  zett sé gei

1. A szer zô dô (biz to sí tott) a szer zô dés kö tés kor kö te les a biz to sí tás el -
vál la lá sa szem pont já ból min den olyan lé nye ges kö rül ményt a biz -
to sí tó val kö zöl ni, ame lye ket is mert, vagy is mer nie kel lett. A biz to -
sí tó jogosult a közölt adatok ellenôrzésére.

2. A szer zô dô nek (biz to sí tott nak) be kö vet ke zé sük tôl szá mí tott 5 na -
pon be lül a biz to sí tó nak be kell je len te nie:
a) ha a va gyon ér ték 10%-át meg ha la dó mér té kû vál to zás tör tént,

ami a biz to sí tá si szer zô dés ben sze rep lô biz to sí tá si összeg mó do  -
sí tá sát in do kol ja; 

b) ha a biz to sí tá si szer zô dés ben sze rep lô va gyon tár gyak ra to váb bi
biz to sí tást kö tött;

c) a biz to sí tott va gyon tár gyak ra bár mi lyen jel zá log lett ter hel ve,
a jo go sult meg je lö lé sé vel; 

d) a biz to sí tott va gyon tár gyak bér be adá sát;
e) a szerzôdô és/vagy a biztosított szerzôdésben rögzített adatá-

nak változását (különös tekintettel név, lakcím).

3. Ha a szer zô dô (biz to sí tott) a szer zô dés ben meg ha tá ro zott lénye -
ges kö rül mé nyek vál to zá sát 5 na pon be lül a biz to sí tó nak írás ban
nem je len ti be, a biz to sí tó kár té rí té si kö te le zett sége nem áll be, ki -
vé ve, ha bi zo nyí tást nyer, hogy a be nem je len tett kö rül ményt a
biz to sí tó a szer zô dés kö tés kor is mer te, vagy az nem ha tott köz re a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ben.

4. Ha a biztosító csak a szerzôdéskötés után szerez tudomást a szer -
zô dést érintô lényeges körülményekrôl, továbbá ha a szerzôdô
(biz to sí tott) lényeges körülmények változását közli a biztosítóval, a
bizto sító 15 napon belül javaslatot tehet a szerzôdés módosítására,
illetô leg – ha a kockázatot a feltétel értelmében nem vállalja – a
szerzô dést 30 napra írásban felmondhatja.

5. Ha a szer zô dô (biz to sí tott) a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad ja el,
vagy ar ra 15 na pon be lül nem vá la szol, a szer zô dés a mó do sí tó ja -
vas lat köz lé sé tôl szá mí tott 30. na pon meg szû nik.  

6. Ha a biz to sí tó a 4. pont ban meg ha tá ro zott jo gai val nem él, a szer -
zô dés az ere de ti tar ta lom mal ha tály ban ma rad.

VIII. Kár be je len tés, kár ren de zés

1. A szer zô dô nek (biz to sí tott nak) a kár ese ményt an nak be kö vet kez te
után ha la dék ta la nul, de leg ké sôbb a tu do má sá ra ju tá sá tól szá mí -
tott 2 mun ka na pon be lül írás ban be kell je len te nie a szer zô dést ke -
ze lô szer ve ze ti egy ség nél, meg kell ad nia a szük sé ges fel vi lá go sí tá -
so kat, va la mint le he tô vé kell ten nie a be je len tés és a fel vi lá go sí tás
tar tal má nak el lenôr zé sét. Amennyi ben a fen tiek el mu lasz tá sa miatt
lé nye ges kö rül mé nyek (a kár té rí tés jo ga lap ja, a kár ese mény be kö -
vet kez té nek ide je, a kár össze ge) ki de rít he tet len né vál nak, a biz to -
sí tó kö te le zett sé ge nem áll be. 

2. A biztosított köteles a kárt tôle telhetôen enyhíteni.

3. A tûz, be tö ré ses lo pás, rab lás ká ro kat azok fel fe de zé sé vel egy ide  jû -
leg az el sôfo kú tûz ren dé sze ti ha tó ság nak, il let ve az ille té kes rend -
ôr ha tó ság nak is be kell je len te ni.
Be tét köny vek, ér ték pa pí rok el tû né se ese tén a szer zô dô kö te les ha -
la dék ta la nul zá rol tat ni a ki fi ze tést és megin dí ta ni a hir det mé nyi el -
já rást. 

4. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se után a biz to sí tott va gyon -
tárgy ál la po tá ban a szer zô dô (biz to sí tott) a kár fel vé te li eljá rás
megin du lá sáig, de leg ké sôbb a be je len tés tôl szá mí tott 5. na pig
csak a kár eny hí tés hez szük sé ges mér té kig vál toz tat hat. Amennyi -
ben az in do kolt nál na gyobb mér vû vál toz ta tás kö vet kez té ben a
biz to sí tó szá má ra lé nye ges kö rül mé nyek tisztá zá sa le he tet len né vá -
lik, szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be. 

5. Ha a kár szem lét a biz to sí tó a be je len tés tôl szá mí tott 5. na pon be -
lül nem vég zi el, ak kor a biz to sí tott jo go sult a meg sé rült va gyon -
tárgy ja ví tá sá ra, hely reál lí tá sá ra in téz ked ni. A va gyon tárgy fel nem
hasz nált, il let ve meg sé rült ré szeit azon ban to váb bi 30 na pig vál to -
zat lan ál la pot ban meg kell ôriz ni. 

6. A szer zô dô nek (biz to sí tott nak) a kár összeg sze rû sé gét hi telt ér -
dem lôen bi zo nyí tó ter ve ket, szám lá kat, kar to no kat, bi zony la to kat
stb. – a biz to sí tó ké ré sé re – bár mi kor ren del ke zés re kell bo csá ta ni.

7. Amennyi ben a biz to sí tott nak tu do má sá ra jut a tô le el tu laj do ní tott
tár gyak hol lé te, ar ról ha la dék ta la nul kö te les a rend ôr sé get és a
biz to sí tót ér te sí te ni, to váb bá a tár gyak azo no sí tá sá ra és vissza szer -
zé sé re min den tô le jog sze rûen el vár ha tót meg ten ni.

8. A biz to sí tó a kár ki fi ze té sét tûz kár nál a tûz ren dé sze ti ha tó ság ál tal
kiadott ha tó sá gi bi zo nyít vány, be tö ré ses lo pás- és rab lás nál a nyo -
mo zó ha tó ság nyo mo zást meg szün te tô ha tá ro za tá nak meg kül dé -
sé hez, vagy a bí ró ság jog erôs vég zé sé nek kéz hezvé te lé hez kö ti.

9. A biz to sí tó a kár té rí té si össze get a megál la pí tás tól szá mí tott 15 na -
pon be lül a biz to sí tott ré szé re fo rint ban fi ze ti meg. Ha a szer zô dô
(biz to sí tott) iga zo ló okirat be nyúj tá sá ra kö te le zett, úgy a 15 na pos
ha tár idô az utol só okirat beér ke zé sé nek nap já tól szá mí tan dó. A biz -
to sí tó szol gál ta tá sá nak ké se del mes tel je sí té se ese tén a ma gyar pol -
gá ri jog sza bá lyai sze rint ké se del mi ka mat meg fi ze té sé re kö te les.

10. Ha a kár ren de zé si el já rás so rán megál la pí tást nyert a biz to sí tási
szer zô dés ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té nek
té nye, va la mint a jo ga lap is tisz tá zott, a biz to sí tó a ká ro sult ké ré -
sé re kár elô le get fo lyó sít hat.

11. A biztosítási összeg a folyó biztosítási évre a fizetett kártérítési
összeggel csökken, kivéve, ha a szerzôdô fél az évi díjat meg fe le -
lôen kiegészíti.

IX. A biz to sí tott kár megelô zé si kö te le zett sé ge

1. A biz to sí tott a kár ese mé nyek megelô zé se és el há rí tá sa ér de ké ben
kö te les min dent meg ten ni, il let ve a biz ton sá gi in téz ke dé se ket be -
tar tat ni.

2. A biz to sí tott he lyi sé gek zá rá sá ról – tá vol lét ese tén – a biz to sí tott
kö te les gon dos kod ni, és min den ren del ke zés re ál ló biz ton sá gi be -
ren de zést üzem be he lyez ni.

3. A biz to sí tott kö te les az elekt ro mos víz- és gáz ve ze té kek, va la mint a
hoz zá juk kap cso ló dó be ren de zé sek, ké szü lé kek, to váb bá a biz ton -
ság tech ni kai be ren de zé sek kar ban tar tá sá ról gon dos kod ni, a ha tó -
sá gi és épí té sze ti elôírá so kat be tar ta ni. A biz to sí tott kö te les a nem
la kott épü le tek ve ze té keit, be ren de zé seit, fel sze re lé seit el zárni. Fû -
té si idény ben va la mennyi víz ve ze té ket és be ren de zést víz te le ní te ni
kell, ha azo kat át me ne ti leg nem üze mel te tik.

X. Men te sü lés

1. A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizo -
nyítja, hogy a kárt jogellenesen:
a) a biz to sí tott, il let ve a szer zô dô fél;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozó (házastárs, egye -

nes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
az örökbefogadó, mostoha és nevelôszülô, valamint testvér,
élet társ, jegyes);

c) a biztosított vezetôi, vagy a biztosított vagyontárgyak ke ze lé sé -
vel együtt járó munkakört betöltô alkalmazottai, illetôleg
meg bízottai;

4



d) a biztosított jogi személy vezetôi, vagy a biztosított vagyontár-
gyak kezelésével együtt járó munkakört betöltô alkalmazottai,
megbízottai, tagjai, illetôleg szervei szándékosan, vagy sú -
lyo san gondatlanul okozták.

2. Amennyiben a kár a kármegelôzési vagy kárenyhítési kö te le  zett  -
sé gek elmulasztásával okozati összefüggésbe hozható, a biz -
tosító olyan mértékben mentesül fizetési kötelezettsége alól, ami -
lyen mér ték ben a mulasztás a biztosítási esemény be kö vet ke zé -
sében köz re hatott.

3. A biztosító akkor is mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha a biz -
to sított megkísérli a biztosítót csalárd módon azon tények tekin -
te tében megtéveszteni, melyek a kártérítés okát, vagy mértékét
ille tôen jelentôséggel bírnak.

XI. A biztosítási titok

1. Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minôsülô –, a
biz tosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási sza-
k ta nácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszont -
biz tosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó egyes
ügy fe lei nek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagy-
oni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a
vi szont biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik.

2. A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó
ügy feleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biz -
to sí tási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szol -
gál ta tással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biz to sí tási
szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tar tá sá -
hoz, a bizto sí tási szerzôdésbôl származó követelések meg íté lé sé hez
szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.

3. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül – ha tör -
vény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a
biztosító, a független biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanác-
sadó tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mind azokat, akik
ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen
módon hozzájutottak.

4. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosító, biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó

ügyfele vagy annak törvényes képviselôje a kiszolgáltatható biz-
tosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írás-
ban felmentést ad,

b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

5. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyomozó

ha tó sággal és ügyészséggel, 
c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a csôdeljárás, illetve

a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a vég -
re hajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel,
e) az adóhatósággal, ha a biztosítót törvényben meghatározott

kör ben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szer -
zô désbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben
meg határozott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szaktanácsadóval, a

har madik országbeli biztosító, független biztosításközvetítô
vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-
kép vi seleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, bizto sítás köz ve tí -
tôi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügye -
leti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) be -

kez désében foglalt egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a

tit kos szolgálati eszközök alkalmazására, titkos in for má ció gyûj -
tésre felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együtt -
biz to sítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, 

l) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX
törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott ada -
tok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô kötvény nyil ván -
tartó szervvel, 

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô biztosítási szer -
zô dési állomány tekintetében az átvevô biztosítóval, 

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekin -
te tében a kiszervezett tevékenységet végzôvel, 

p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott
kö ve tel ményeket kielégítô adatkezelés feltételei minden egyes
adat ra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli bizto -
sító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok
által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi jog sza -
bállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biz to sí tás köz ve tí -
tôvel, szaktanácsadóval, 

q) a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal, illetôleg 
r) abban az esetben, ha a magyar bûnüldözô szerv, illetôleg az

Országos Rendôr-fôkapitányság – a pénzmosás megelôzésérôl
és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott fel -
adat körében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás
alap  ján külföldi bûnüldözô szerv, illetôleg külföldi Pénzügyi
Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából –
írás ban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot a biztosítótól,
amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérô által
alá írt titoktartási záradékot.

6. A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a
személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fen-
nállásának idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, amed-
dig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcso lat ban
igény érvényesíthetô. 

7. A biztosító a létre nem jött biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos
személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerzôdés létrejöttének
meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetô. 

8. A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó
köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy
létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amely -
nek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt, vagy amely -
nek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll ren del ke zésre,
illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. 

XII. Egyéb ren del ke zé sek

1. Amennyi ben a biz to sí tó ré szé rôl a kár ki fi ze tés meg tör tént, ôt il le tik
azok a jo gok, ame lyek ko ráb ban a biz to sí tot tat il let ték meg a ká -
rért fe le lôs sze méllyel szem ben, kivéve ha ez a biztosítottal közös
ház tar tásban élô hozzátartozó.

2. A biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô igé nyek a biz to sí tá si ese mény be -
kö vet ke zé sé tôl szá mí tott ket tô év alatt évül nek el.

3. A szerzôdô észrevételével, panaszaival a Pénzügyi Szervezetek Álla-
mi Fel ügyeletéhez, illetve a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelô ség hez
(1088 Buda pest, József krt. 6.) vagy a békéltetô testületekhez,
végsô soron bí ró ság hoz is fordulhat.

A fel té tel ben nem rög zí tett kér dé sek ben az ide vo nat ko zó min den kor
ha tá lyos magyar jog sza bá lyok ren del ke zé sei az irány adók.
A biz to sí tás ra je len általános fel té te le ken kí vül az UNIQA Biztosító Zrt.
Otthon & nyugalom III. lakás biz to sí tás különös és kiegészítô fel té te lei nek
ren del ke zé sei, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok al kal ma zan dók.

5



I. Biz to sí tot tak kö re

1. E kü lö nös fel té tel alap ján biz to sí tott a köt vény ben név sze rint meg -
ne ve zett:
a) tu laj do nos és a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nya duk ará nyában;
b) ha szon él ve zô;
c) bér lô, bér lô társ;
d) azok, akik a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez te kor az a) b) c) pon -

tok ban fel so rolt biz to sí tot tak kal a koc ká zat vi se lé si he lyen ál lan dó
jel leg gel , élet kö zös ség ben együtt lak tak.

e) a la kás szö vet ke zet vagy tár sas ház az UNIQA Biz to sí tó nál biz to sí -
tott la ká sai nak és az összes la kás ará nyá ban.

2. A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a biz to sí tott jo go sult.

II. Biz to sí tott va gyon tár gyak

1. Épü let/la kás és épít mé nyek

A biz to sí tá si fe de zet ki ter jed:
a) csa lá di ház, sor- vagy iker ház (rész) ese té ben a köt vény sze rinti cím

alap ján a te lek te rü le tén lé vô épü let re;
b) la kás tu laj don ese tén a biz to sí tott ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zô épü  -

let  ré szek re, to váb bá a biz to sí tott ra esô kö zös tu laj do ni há nyad rész re;
c) bér le mé nyek nél – el té rô megál la po dás hiá nyá ban – a koc ká zat vi se -

lés azon bér be vett épü let- il let ve la kás ré szek re ter jed ki, ame lye ket
az 1993. évi LXXVIII. tör vény (13. §) és a min den kor ha tá lyos mó -
do sí tá sai a biz to sí tott kar ban tar tá si kö te le zett sé gé be so rol nak.

A biz to sí tás csak hasz ná lat ba vé te li en ge déllyel ren del ke zô épü le tek re
ter jed ki.

1.1. Épü let nek mi nô sül nek a kör nye zô kül sô tér tôl épü let szer ke ze tek kel
rész ben, vagy egész ben el vá lasz tott te ret al ko tó:
a) ál lan dó, vagy idô sza kos la kás cél já ra szol gá ló épü le tek (pl. la kóház,

la kás, bér le mény)
b) nem la kás cél já ra szol gá ló épü le tek és épü let ré szek (kiegé szítô cé lú

he lyi sé gek)
– mel lék épü le tek
– ga rázs, mû hely, ka zán ház, lom tár, pin ce és pad lás tér

Nem te kin ten dô épü let nek a há rom év nél rö vi debb idô tar tam ra lé te -
sí tett épít mé nyek.

1.2. Épít mény nek mi nô sül nek
a) az épü le tek kel épí té si kap cso lat ban lé vô épít mé nyek (pl. te rasz)
b) épí té si kap cso lat nél kü li, de tég lá ból, be ton ból vagy az épü let

egyéb épí té si mód já nak meg fe le lôen ké szült épít mé nyek (pl. de rí tô,
úszó me den ce stb.)

c) to váb bá min den faj ta ke rí tés (ki vé ve élô sö vény)

1.3. Az épü let ér té ké hez tar to znak a funk cio ná lis kiegé szí tô épü let szer ke -
zeti ele mek és kiegé szí tôk, kü lö nös te kin tet tel:
• az épü le ten lé vô vil lám há rí tó be ren de zé sek
• szi lárd vá lasz fa lak és tér el vá lasz tók, egyéb szi lár dan rög zí tett ele mek

(az el moz dít ha tó, ill. beépí tett bú to rok azon ban nem)
• rög zí tett pad ló- és sze gély bur ko la tok, hi deg bur ko la tok
• rög zí tett lam bé ria és egyéb fal bur ko la tok
• az épü let hez hoz záépí tett lép csôk, lét rák
• az épü let hez rög zí tett zász ló tar tók
• elekt ro ni ku san mû kö dô ka puk moz ga tó be ren de zé seik kel együtt
• az üveg kö zé, il let ve kí vül re te le pí tett re dô nyök, azok kiegé szí tôi  vel

együtt
• szi lár dan rög zí tett köz ben sô fö dém, fö dém bo rí tá sok, ál mennye  ze tek,

ga lé riák
• be ton ból, tég lá ból épí tett ver mek, pad ló csa tor nák, sze re lô já ra tok és

ak nák stb., ha azok az épü le ten be lül ta lál ha tók, vagy az zal köz vet -
len épí té si kap cso lat ban van nak.

• az épü let vil la mos sá gi szerelvényezettsége a hoz zá tar to zó mé rô   mû -
sze rek kel (a fo gyasz tók, vi lá gí tó tes tek, elekt ro mos ké szü  lé   kek nem
tar toz nak be le – ki vé ve  klí ma be ren de zés, vil lany tûz hely, vil lany boj -
ler át fo lyó üze mû elekt ro mos víz me le gí tôk)

• az épü let gáz sze re lé se a hoz zá juk tar to zó mû sze re zett ség gel (a gáz -
fo gyasz tó ké szü lé kek nél kül, ki vé ve gáz tûz hely és gáz boj ler)

• az épü let víz ve ze ték sze re lé se, va la mennyi a víz el lá tást és szenny -
víz el ve ze tést, va la mint a fû tést szol gá ló be ren de zé sek a hoz zá juk tar -
to zó mé rô mû sze rek kel, sze rel vé nyek kel, szi vattyúk kal, szû rô- és tisz -
tí tó be ren de zé sek kel va la mint azok tar to zé kai val.

• WC, für dô és mos dó be ren de zé sek
• fel vo nók
• er kély bur ko la tok
• an ten na-be ren de zé sek
• ka pu te le fon
• sze mét le do bó be ren de zés
• vé del mi be ren de zé sek, rács, riasz tó fal ba beépí tett ér ték táro ló

2. Épü let-/la kás tar ta lom

2.1. Ház tar tá si in gó sá gok

2.1.1. Ál ta lá nos ház tar tá si in gó sá gok

Mind azon va gyon tár gyak ide tar toz nak, me lyek egy ház tar tás ban ál ta -
lá no san elô for dul nak, ki vé ve a 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4, és 2.2. pont ban
fel tün te tett in gó sá go kat, va la mint a biz to sí tá si fe de zet bôl ki zárt va -
gyon tár gya kat.

• Az in gó ság cso port hoz tar to zó be tö ré ses lo pás koc ká za tok ra vo nat ko zó
kár té rí té si li mit ha tá rok az 1. sz. mel lék let ben ta lál ha tók.

2.1.2. Mûtárgyak
Mûtárgynak minôsülnek azok az ingóságok, melyek egyedi, magas
kvalitású képzô- és iparmûvészeti alkotások, régiségek, nem gyári sok -
szorosítással készültek, példányszámuk korlátozott, és színvona lukat
tekintve mûalkotásnak minôsülnek:
– Festmények, grafikák
– Szobrok
– Metszetek, nyomatok
– Antik bútorok
– Kerámia, porcelán, üvegtárgyak
– Antikvár könyvek
– Bélyeg és numizmatikai gyûjtemények
– Régi fegyverek
– Dísztárgyak (nemesfém ill. drágakô díszítésû)
– Kézi csomózású szônyegek

• Az in gó ság cso port hoz tar to zó be tö ré ses lo pás koc ká za tok ra vo nat ko zó
kár té rí té si li mit ha tá rok az 1. sz. mel lék let ben ta lál hatók.

2.1.3. Nagy értékû ingóságok
a) A 200 ezer Ft egyedi értéket meghaladó

– Híradástechnikai és mûszaki cikkek
– Hobby eszközök
– Egyéb gyûjtemények

b) Nemesfém, igazgyöngyök drágakövek, valamint ezek felhasználásá-
val készült ékszerek, órák

c) Nemes szôrmék

• Az in gó ság cso port hoz tar to zó be tö ré ses lo pás koc ká za tok ra vo nat ko zó
kár té rí té si li mit ha tá rok az 1. sz. mel lék let ben ta lál hatók.

2.1.4. Készpénz
Kész pénz (bel föl di fi ze tô esz köz), ér ték pa pír, be tét könyv

• Az in gó ság cso port hoz tar to zó be tö ré ses lo pás koc ká za tok ra vo nat ko zó
kár té rí té si li mit ha tá rok az 1. sz. mel lék let ben ta lál hatók.

2.2. Nem ház tar tá si cé lú in gó sá gok

Az in gó ság cso port ba tar toz nak mind azon va gyon tár gyak, me lyek nem
ki fe je zet ten a ház tar tás üze mel te té sét szol gál ják, úgy mint:
– ide gen va gyon tár gyak max. 100000 Ft ér ték ha tá rig, amennyi ben az

más biz to sí tás alap ján nem té rít he tô. Ide gen va gyon tárgy nak mi nô -
sül: a bé relt, köl csön vett, megôr zés re át vett in gó ság, a biz to sí tott
ven dé gei nek va gyon tár gyai, ki vé ve a bér lôk, al bér lôk, fi ze tô ven dé -
gek tu laj do nai.

– kiegé szí tô vál lal ko zói te vé keny ség va gyon tár gyai 

• Az in gó ság cso port hoz tar to zó be tö ré ses lo pás koc ká za tok ra vo nat ko zó
kár té rí té si li mit ha tá rok az 1. sz. mel lék let ben ta lál hatók.
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3. Értéknyilvántartási, és felmérési kötelezettség

A mûtárgyakról (2.1.2.) tételes jegyzéket és fényképet, a nagy értékû
ingóságokról (2.1.3.) tételes jegyzéket vagy fényképet kell készíteni a
va gyon tárgy mennyiségének, jellemzôinek és értékének meg ha tá ro zá -
sá val. E jegyzéket a szerzôdéskötéskor lezárt borítékban a biz to sí tónak
át kell adni, vagy azt harmadik helyen letétbe helyezni és a letétkezelô
nevét, címét a biztosítónak megadni. Az értéklistát a biz to sító szakem-
bere csak a biztosított jelenlétében vagy jóvá ha gyá sával nyithatja fel.

Minden olyan lakásbiztosításnál képesítéssel rendelkezô hivatalos ér -
ték becsüs által kiállított értékfelmérô igazolás/dokumentum szük séges,
ahol a nagy értékû ingóságok vagy a mûtárgyak összértéke megha -
ladja az 1000000 Ft-ot. Ezt az értékbecslô által kiállított dokumentu-
mot az ajánlat mellé csatolni kell.

Az értékbecslés bármilyen – arra engedéllyel rendelkezô – szervezettel,
vál lal kozással, értékbecsléssel foglalkozó személlyel, illetve az UNIQA
Biz tosító Zrt. saját szakértôje által elvégeztethetô, a becslés költsége a
szer zôdôt/biztosítottat terheli.

Eltekint a biztosító az értékbecsléstôl, amennyiben a szerzôdô szám -
lával igazolni tudja a vagyontárgyak értékét.

4. Ki zá rá sok

A biz to sí tá si fe de zet nem ter jed ki:
a) a lé gi-, ví zi- és mo to ros jár mû vek re, la kó ko csik ra, után fu tók ra;
b) ok má nyok ra, va lu tá ra, de vi zá ra, ké zi ra tok ra, ter vek re és do ku men -

tá ciók ra;
c) a la kat lan nak mi nô sü lô la kás ban vagy épü let ben el zár andó ér té -

kekre, kész pénz re, ér ték pa pí rok ra, to váb bá a vál lal ko zói te vé keny -
ség va gyon tár gyai ra.

d) a biztosított helyiségeken kívül, a szabadban, illetve nem lezárt he -
lyi ségekben tárolt ingóságok.

5. Kü lön díj el le né ben biz to sít ha tó va gyon tár gyak

Kü lön díj el le né ben biz to sí tá si fe de zet alá von ha tó a nya ra ló, a hét végi
ház, prés ház to váb bá az ott tá rolt ál ta lá nos ház tar tá si in gó sá gok. 
Nem ter jed ki a biz to sí tás az em lí tett épü le tek ben tá rolt nagy ér té kû
ingóságokra, mûtárgyakra, va la mint a nem ház tar tá si cé lú in gó sá -
gokra.

Nyaraló az az épület (hétvégi ház, présház vagy társasüdülôben lévô
üdülô egység), amelyik OÉSZ illetve OTÉK alapján üdülôterületen, me -
zô gazdasági területen (zárt kert) helyezkedik el, ill. építési vagy lak ha -
tási engedélyben „nyaraló”-ként szerepel. Nyaralónak minôsülô épület
csak külön díj ellenében biztosított.

6. Pót díj el le né ben biz to sít ha tó va gyon tár gyak

Amennyi ben a la kás, il let ve az épü let la kat lan nak mi nô sül, ak kor mind
az épü let, mind az általános háztartási in gó sá gok la kat lan sá gi pót díj
meg fi ze té se mel lett biz to sít ha tók.
Lakatlannak minôsül az az épület (lakás, családi ház), amelyik az
Országos Építésügyi Szabályzat (OÉSZ) besorolása alapján lakó te rü le -
ten, illetve az Országos Településrendezési és Építési Követelmények
(OTÉK) besorolása alapján lakó- vagy vegyes területen helyezkedik el
és amelyben nem laknak életvitelszerûen, állandó jelleggel. A koc ká -
zat viselés helyérôl való ideiglenes – 30 napnál nem hosszabb idô tar -
tamú – eltávozás (nyaralás, utazás, stb.) miatt nem válik az épület
lakatlanná. 

III. Biz to sí tott veszélynemek és ká rok

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a rész le te zett veszélynemek kö zül a biz to -
sí tá si aján la ton és köt vé nyen meg je lölt fe de zet tí pus (biz to sí tási cso -
mag) koc ká za tai ra, s a ve lük kap cso lat ban fel me rült ká rokra ter jed ki.
A fedezettípus kockázatai a 3. sz. mellékletben kerültek meg állapításra.
A biz to sí tó meg té rí ti azo kat a ká ro kat, ame lyek a biz to sí tott ve szély  -
nemmel köz vet len oko za ti össze füg gés ben a biz to sí tott va gyon tár -
gyak ban azok meg ron gá ló dá sa, ér ték csök ke né se, meg sem mi sü lé se,
el tu laj do ní tá sa so rán a szer zô dés ha tá lya alatt ke let kez tek.

1. Tûz koc ká za tok

Je len fel té tel alap ján a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se és kár té rí té si fe le lôs sé -
ge nem ter jed ki ar ra az eset re, ha a koc ká zat vi se lé si he lyen 
A vagy B tûz ve szé lyes sé gi osz tály sze rin ti tûz ve szé lyes, il let ve rob ba -

nás ve szé lyes anya gok – ame lyek mennyi sé ge meg ha lad ja az ál ta lá nos
ház tar tá si cé lú fel hasz ná lás mér té két – tá ro lá sa, il let ve fel hasz ná lá sa,
va la mint ilyen anya gok kal bár mi fé le te vé keny ség vég zé se fo lyik.

1.1. Tûz

Tûz nek mi nô sül biz to sí tá si szem pont ból az a tûz, amely nem a ren del -
te tés sze rû tûz tér ben ke let ke zett, vagy ott ke let ke zett, de azt el hagy ta
és önere jé bôl to vább ter jed ni ké pes.
Nem te kin ten dô tûz nek, így a biz to sí tó nem té rí ti meg a biz to sí tott va -
gyon tár gyak sé rü lé sét, meg sem mi sü lé sét, ha a kár az aláb bi okok ra ve -
zet he tô vissza:
a) gyul la dá si hô mér sék let alat ti er je dés, be fül le dés, pör kö lô dés, szín-

és alak vál to zás, bio ló giai égés, kor ró zió il let ve ve gyi fo lya mat;
b) a biztosított vagyontárgyat a tûz tér be dob ták, vagy oda es tek;
c) tûz kár nél kü li füst- és ko rom szennye zô dés;
d) meg mun ká lá si vagy egyéb cél ból hasz nos tûz nek il let ve hô ke ze lés -

nek, füst ha tás nak alá ve tés;
e) biz to sí tott elekt ro mos gé pek ben, be ren de zé sek ben elekt ro mos

áram ha tá sá ra – fény je len ség kí sé re té ben, vagy anél kül – ke let ke zik
(pl. túl fe szült ség, zár lat, szi ge te lé si hi bá ból adó dó kár, érint ke zé si hi -
bák stb.).

Ha a d) és e) pon tok ban fel so rolt okok miatt ke let ke zô tûz át ter jed más
biz to sí tott va gyon tár gyak ra is, a biz to sí tó meg té rí ti a tûz miatt más va -
gyon tár gyak ban ke let ke zett ká ro kat.

1.2. Vil lám csa pás

A biz to sí tó vil lám csa pás kár nak te kin ti azo kat a ká ro kat, ame lye ket a
be csa pó dó vil lám, il let ve gömb vil lám erô- és hô ha tá sa köz vet le nül
okoz a biz to sí tott va gyon tár gyak ban, va la mint a vil lám csa pás miatt a
biz to sí tott elekt ro mos gé pek ben, be ren de zé sek ben túl fe szült ség vagy
in duk ció so rán ke let ke zô ká ro kat.

1.3. Rob ba nás

Rob ba nás nak te kin ten dô a gô zök, gá zok, po rok ter jesz ke dé si haj lan -
dó sá gán ala pu ló, hir te len be kö vet ke zô erô meg nyil vá nu lás. Zárt rend -
sze rû tar tá lyok (ka zán, csô ve ze ték stb.) ese té ben a rob ba nás csak ak -
kor te kin ten dô biz to sí tá si ese mény nek, ha an nak fa la za ta olyan mér -
ték ben re ped szét, hogy a tar tá lyon be lüli és kí vü li nyo más kü lönb ség
hir te len tud kiegyen lí tôd ni.
A biz to sí tó nem te kin ti biz to sí tá si ese mény nek és nem té rí ti meg azo -
kat a rob ba nás-ká ro kat, ame lyek:
a) a tar tály ban/ké szü lék ben ke let kez nek, ha a rob ba nás té nye a tar -

tály/ké szü lék mû sza ki hi bá já ra vagy kar ban tar tá si hiá nyos sá gok ra
ve zet he tôk vissza;

b) bel sô égé sû mo to rok égésterében fel lé pô rob ba ná sok, va la mint elekt -
ro mos meg sza kí tók ban (pl. nyomólég- és nyo mó gáz meg sza kí tók
stb.) a már meg lé vô, vagy ke let ke zô gáz nyo más foly tán kö vet ke zik be;

c) re pü lô gé pek hang rob ba ná sa;
d) üze me lés sel össze füg gô me cha ni kus ha tá sok (víz lö kés, csô tö rés, stb.),
e) össze rop pa nás (implózió),
f) ha tó sá gi en ge dély hez kö tött terv sze rû rob ban tás
miatt ke let kez nek.

2. Ele mi ká rok

2.1. Vi har kár

Vi har kár nak te kin ten dôk azok a ká rok, ame lye ket legalább 54 km/ó se -
bes sé gû szél nyo mó- és szí vóha tá sa a biz to sí tott va gyon tár gyak ban
okoz  nak, be leért ve a vi har ál tal meg bon tott te tôn tör té nô egyide jû
beázás miat ti ká ro kat is. A biz to sí tá si fe de zet nem ter jed ki a he lyi sé -
gen be lü li lég áram lás (hu zat) miatt ke let ke zett ká rok ra.

2.2. Jég ve rés

Jég sze mek for má já ban le hul ló csa pa dék ál tal a biz to sí tott va gyon tár -
gyak ban oko zott tö rés, ron cso lás, sé rü lés, va la mint a jég ve rés ál tal
meg bon tott te tôn tör té nô egyide jû beázás.

2.3. Hó nyo más

Nagy mennyi ség ben fel gyü lem lô hó sta ti kus nyo má sa ál tal a biz to sí -
tott épü let ben/épít mény ben oko zott kár. A biz to sí tó kár té rí tési kö te le -
zett sé ge ki ter jed azok ra a ká rok ra is, ame lye ket:
a) a biz to sí tott épü let be a hó nyo más ál tal meg ron gált te tôn ke resz tül

a biz to sí tá si ese ménnyel egyide jû leg beöm lô csa pa dék a biz to sí tott
va gyon tár gyak ban okoz;



b) az ol va dás kor a biz to sí tott épü let rôl le csú szó hó az épí tés ügyi
elôírás nak meg fe le lô ál la po tú, hiány ta lan hó fo gók meg lé te ese tén
az eresz csa tor ná ban és a szer zô dés ben biz to sí tott épü let szer ke ze ti
elem ben okoz.

2.4. Szik la om lás, kô om lás, föld csu szam lás

Azok a ká rok, ame lye ket a le hul ló, il le tô leg a he lyük rôl el moz duló szik -
la da ra bok, kô zet da ra bok, va la mint föld tö meg a biz to sí tott va gyon tár -
gyak ban okoz nak.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó:
a) tu da tos em be ri te vé keny ség kö vet kez mé nye ként fel lé pô ká ro kat;
b) az épü le tek alat ti fel töl té sek üle pe dé se, süllye dé se miat ti ká ro kat;
c) a tám fa lak ki vi te le zé si, vagy ter ve zé si hi bá ja miatt fel lé pô ká ro kat, il -

let ve ha a kár a tám fal kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sa kö vet kez té ben
ke let ke zett. Ugyan csak men te sül a biz to sí tó a kár té rí tés alól, ha a te -
rep sta ti kai vi szo nyai tám fal megépí té sét tet ték vol na szük sé ges sé,
de azt va la mi lyen ok ból ki fo lyó lag nem épí tet ték meg, s emiatt kö -
vet ke zett be a kár ese mény.

2.5. Is me ret len épít mény, üreg beom lá sa

Azok a ká rok, ame lyek azál tal kö vet kez nek be, hogy a ter mé sze tes
egyen sú lyi ál la pot kül sô erô ha tás kö vet kez té ben meg szû nik, ezál tal
hir te len ta laj el moz du lás, om lás kö vet ke zik be. Is me ret len üreg az,
amely az épí té si en ge dély ben nem sze re pel, vagy a ha tó sá gok ál tal
nincs fel tár va.
Nem té rít kárt a biz to sí tó, ha az is me ret len üreg beom lá sa bá nyá ban, bá -
nyá sza ti te vé keny ség köz ben, il le tô leg fel ha gyott bá nyák ban tör tént.

2.6. Is me ret len jár mû üt kö zé se

Az a kár, ame lyet az is me ret len jár mû, il let ve an nak ra ko má nya a biz -
to sí tott va gyon tárggyal va ló köz vet len üt kö zé se okoz.
Nem té rí ti meg a biz to sí tó azo kat a ká ro kat ame lyek:
a) kö te le zô gép jár mû-fe le lôs ség biz to sí tás sal ren dez he tôk,
b) azon jár mû vek ál tal ke let kez tek, me lye ket a biz to sí tott vagy mun ka -

vál la ló ja üze mel tet,
c) ma gá ban a jár mû ben ke let ke zett.

2.7. Lé gi jár mû és ra ko má nyai nak üt kö zé se

Az a kár, ame lyet sze mély zet ál tal irá nyí tott lé gi jár mû ré szei nek il let ve
ra ko má nyá nak üt kö zé se vagy le zu ha ná sa okoz, ide ért ve ezen ese mé -
nyek miat ti ol tás, men tés, bon tás vagy kiürí tés so rán ke let ke zett ká ro -
kat is.

2.8. Fel hô sza ka dás

Azok a ká rok, ame lye ket a fel hô sza ka dás ból ere dô, ta laj szin ten áram ló
nagy mennyi sé gû víz rom bo lás sal, elön tés sel – ide ért ve az el ve ze tô
rend sze rek elég te len né vá lá sa miat ti elön tést is – a biz to sí tott va gyon -
tár gyak ban okoz. Felhôszakadásnak minôsül a nagy mennyi ségû,
hirtelen lehulló, legalább 1 mm/perc intenzitású csa pa dék víz.
A biz to sí tó nem té rí ti meg:
a) az elön tés nél kü li át ned ve se dés vagy felázás miatt ke let ke zô ká ro kat;
b) a fel hô sza ka dás miat ti bel víz, ta laj víz ál tal oko zott ká ro kat.

3. Katasztrófa kockázatok

3.1. Ár víz

Az a kár, ami kor élô vi zek és az ezek be nyílt tor ko lat tal csat la ko zó és
bel víz vé del mi töl tés sel el lá tott mes ter sé ges csa tor nák, va la mint mes -
ter sé ges ta vak ára dás sal ki lép nek med rük bôl és a biz to sí tott va gyon tár -
gya kat elön tik.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek:
a) bel víz és ta laj víz ál tal ke let kez tek;
b) a hul lám tér ben vagy a nem men tett ár te rü le ten lé vô biz to sí tott va -

gyon tár gyak ban ke let kez tek.

3.2. Föld ren gés

Az a kár ame lyet a koc ká zat vi se lés he lyén az MSK-64 ská la ötös fo ko -
za tát elérô föld ren gés okoz. 

3.3. Árvíz és földrengés kiegészítô feltétel

Azonos káridôpontban bekövetkezô árvíz- vagy földrengéskár esetén a
kifizethetô kártérítés mértékének maximuma társasági szinten 34 mil-

liárd Ft. Ha az összkár meghaladja a 34 milliárd Ft-ot, úgy szer zô dé sen -
ként olyan arányban történik a kár kifizetése, ahogy a 34 mil liárd Ft és
a tény leges összkár aránylanak egymáshoz.

A biztosító a szerzôdésben várakozási idôt köt ki, melynek idôtartama
a szerzôdés hatályba lépésétôl számított 30 nap. A biztosító koc ká zat -
viselése a várakozási idô alatti földrengés és árvíz biztosítási ese mé -
nyekre nem terjed ki.

4. Ve ze té kes víz kár

Azon ká rok, ame lye ket az épü let kül sô ha tá ro ló fa lá ba beépí tett, vagy
azon be lül lé vô, va la mint – csa lá di-, sor- vagy iker ház ese tén – a biz to -
sí tott tel ken lé vô hasz ná la ti víz, szenny víz és csa pa dék víz be- és el ve ze -
tô ve ze té kei nek és a hoz zá juk csat la ko zó víz ve ze ték-, me leg víz-szol gál -
ta tó- és köz pon ti fû tés rend sze rek víz ve ze té kei nek tö ré se, re pe dé se
vagy du gu lá sa miatt ki lé pô víz okoz.

Nem té rí ti a biz to sí tó:
a) a biz to sí tott víz ve ze té kek re csat la koz ta tott tar to zé kok, sze rel vé nyek,

be ren de zé sek, ház tar tá si  gé pek, ké szü lé kek és ezek tar to zé kai nak
ja ví tá si, pót lá si költ sé geit;

b) a kiöm lô fo lya dék, gôz ér té két;
c) a gom bá so dás, pe né sze dés for má já ban je lent ke zô ká ro kat.

5. Bô ví tett ve ze té kes víz kár

Azon ká rok, ame lye ket az épü let kül sô ha tá ro ló fa lá ba beépí tett, vagy
azon be lül lé vô, va la mint – csa lá di-, sor- vagy iker ház ese tén – a biz to -
sí tott tel ken lé vô hasz ná la ti víz, szenny víz és csa pa dék víz be- és el ve ze -
tô ve ze té kei nek és a hoz zá juk csat la ko zó víz ve ze ték-, me leg víz-szol gál -
ta tó- és köz pon ti fû tés rend sze rek bôl, va la mint az ezek hez csat la ko zó
tar to zé kok ból, sze rel vé nyek bôl és ké szü lé kek bôl ki lé pô víz vagy gôz
okoz.

A fen tie ken túl meg té rí ti a biz to sí tó:
a) a biz to sí tott csö vek kár he lyé nek fel ku ta tá sá ra for dí tott költ sé ge ket;
b) a kár el há rí tás ra, hely reál lí tás ra for dí tott költ sé ge ket;
c) tö rés, re pe dés, ki lyu ka dás ese tén leg fel jebb 6 m új csô és an nak be -

hú zá si költ sé geit;
d) fagy miat ti csô tö rés ese tén a víz csö vek felol vasz tá si költ sé geit és leg -

fel jebb 6 m csô hosszig a hely reál lí tás költ sé geit.

Nem té rí ti a biz to sí tó:
a) a biz to sí tott víz ve ze té kek re csat la koz ta tott tar to zé kok, sze rel vé nyek,

be ren de zé sek, ház tar tá si  gé pek, ké szü lé kek és ezek tar to zé kai nak
ja ví tá si, pót lá si költ sé geit;

b) a kiöm lô fo lya dék, gôz ér té két;
c) a gom bá so dás, pe né sze dés for má já ban je lent ke zô ká ro kat.

6. Be tö ré ses lo pás koc ká za tok

Az épü let és la kás tar ta lom be tö ré ses lo pás koc ká za tok ra tör té nô biz to -
sí tá sát a biz to sí tó az 1. és 2. sz. mel lék let ben sza bá lyo zott vé del mi
elôírá sok mel lett vál lal ja. A biz to sí tó kár té rí té si kö te le zett sé ge a kár ese -
mény be kö vet ke zé se kor meg lé vô, a kár ren de zés so rán meg álla pí tott
és rög zí tett tény le ges be tö rés vé del mi rend szer nek meg fe le lô, az 1. sz.
mel lék let ben meg ha tá ro zott li mi te kig ter jed, az Ál ta lá nos fel té te lek 
V. fe je ze te 2. pont ja sze rin ti alul biz to sí tott ság vizs gá la ta mel lett.

6.1. Be tö ré ses lo pás

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha a tet tes a biz to sí tott va gyon tár gyat
úgy tu laj do nít ja el, hogy a le zárt he lyi sé gek be:
a) erô sza kos mó don (nyí lás zá rók be- vagy fel tö ré sé vel, fal, te tô, vagy

fö dém ki bon tá sá val il let ve ezek hez ha son ló mó don) be tört, be ha -
tolt;

b) ál kulccsal zá rak fel nyi tá sá ra al kal mas ide gen esz köz zel ju tott be;
c) ere de ti kulccsal vagy másodkulccsal ju tott be oly mó don, hogy a

kul csok hoz az a), b) pon tok ban meg ha tá ro zott be tö ré ses lo pás
vagy rab lás út ján ju tott;

d) az a), b) pon tok ban fel so rolt mó don ju tott be és a sza bá lyo san le -
zárt ér ték tá ro lót (pán cél- és pénz szek rény, fa li széf, egyéb a biz to sí -
tó ál tal el fo ga dott tá ro ló):
– a biz to sí tá si hely rôl el tu laj do ní tot ta;
– fel tör te, il let ve ál kulccsal vagy más – nem a ki nyi tás cél ját szol gá -

ló – esz köz, szer szám se gít sé gé vel nyi tot ta fel;
– be tö ré ses lo pás vagy rab lás út ján meg szer zett kulccsal nyi tot ta fel,

ha a meg szer zett kul cso kat más hol, de ál lan dóan la kott épü let ben
tar tot ták, il let ve azo kat az ôr zés re jo go sult sze mély tôl ra bol ták el.
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6.2. Rab lás

Rab lás biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha az el kö ve tô a biz to sí tott va -
gyon tár gya kat a koc ká zat vi se lés he lyén jog ta la nul úgy szer zi meg,
hogy evég bôl a biz to sí tott(ak) el len erô sza kot, élet vagy tes ti ép ség el -
len irá nyu ló köz vet len fe nye ge tést al kal maz, illet ve a biz to sí tot tat ön -
tu dat lan vagy vé de ke zés re kép te len álla pot ba hoz za. Ha a rab lás a koc -
ká zat vi se lés he lyén kí vül tör té nik a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se Ma -
gyaror szág te rü le té re ter jed ki a ház tar tá si in gó sá gok biz to sí tá si össze -
gé nek 5%-ig, de ma xi mum 100000 Ft-ig.

6.3. Ron gá lás

Biz to sí tá si ese mé nyek azok a ron gá lá si ká rok, me 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 va gyon tár gyak ban.

7. Üveg tö rés

Épü let szer ke ze ti üve ge zé sek biz to sí tá sá ra csak épü let biz to sí tás sal
együtt van mód. En nek hiá nyá ban üve get csak egye di díj kal ku lá ció val
(kü lön le ges üve gek) le het biz to sí ta ni. Ez alól ki vé tel a Komfort és
Európa cso ma gok nál biz to sí tott bú tor üve ge zés, amely biz to sí tá sa az
in gó ság hoz kö tô dik.

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül a biz to sí tott üve gek ben ke let ke zett tö -
rés- vagy re pe dés kár.

7.1. Az épü let üveg áta lány ke re té ben a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed:

a) az épü let be szer ke ze ti leg beépí tett aj tók és ab la kok va la mint az er -
kély és loggia 10 mm-nél nem vas ta gabb sík üve gei re, hô szi ge te lô,
drót- il let ve ka ted rál üve gei re a la kás biz to sí tá si cso ma gok (3. sz. mel -
lék let) koc ká za ti kö rei ben meg ha tá ro zott táb la mé re tig, to váb bá

b) olyan aka dá lyok (vé dô rá csok, bel sô zá rak és ha son ló a nyí lás zá ró ra
sze relt tár gyak) le- és vissza sze re lé si költ sé gei re, ame lyek az üveg -
pót lást le he tet len né te szik,

c) a bú tor üve ge zésre (ki vé ve Bázis).

7.2. Kü lön le ges üve gek biz to sí tá sa

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se csak kü lön megál la po dás ese tén ter jed ki
az aláb biak ra:
a) a 3. sz. mel lék let ben meg ha tá ro zott táb la mé re tet meg ha la dó és/

vagy 10 mm üveg vas tag ság fe let ti üve gek;
b) épü let szer ke ze ti üve gek, mint pl. üveg te tôk, üveg fa lak, tü kör fa lak,

por tál üve ge zé sek, ve ran da és kor lát üve ge zés;
c) üveg épí tô ele mek, mint pl. üveg tég la, üveg-te tô cse rép, copolit

üve gek;
d) nö vény há zak, té li ker tek, ak vá riu mok, ter rá riu mok üve ge zé se;
e) kü lön le ges ki vi te le zé sû üve gek, mint pl. a tü kör- és fény vissza ve rô,

a biz ton sá gi, a fó liá val bo rí tott, a ple xi és akryl, a sav val ma ra tott,
homokfúvott üve gek, a dí szí tett és dísz üve ge zé sek, tü kör csem pék;

f) az üveg fe lü le ten el he lye zett fény tö rô és egyéb fó liák ban va la mint az
üveg fe lü le ten lé vô de ko rá ció ban az üveg tö rés miatt ke let ke zett ká rok;

g) üveg ke rá mia fô zô la pok tö ré s, re pe dé s kárai.

7.3. A biz to sí tó nem té rí ti meg:

a) az üveg fe lü le tén, vagy an nak dí szí té sé ben (ideért ve a fény védô be -
vo na to kat és fó liá kat is) kar co lás sal, ki pat tog zás sal (kagy ló tö rés sel)
ke let ke zett ká ro kat;

b) a biz to sí tott üveg ke re té ben (fog la la tá ban) ke let ke zett ká ro kat;
c) a biz to sí tás meg kö té se kor már tö rött, re pedt vagy tol dott üve gek -

ben ke let ke zett to váb bi ká ro kat;
d) a ta po só üve gek ben, üveg dísz tár gyak ban, csil lá rok üve ge zé sé ben,

neo nok ban és egyéb fény for rá sok ban ke let ke zett ká ro kat;
e) az épü let átépí té se miatt vagy ide jén ke let ke zett kárt, be leért ve a biz -

to sí tott üveg át he lye zé se, vál toz ta tá sa so rán ke let ke zô ká ro kat.

8. El ve szett bank kár tya pót lá si költ sé ge

Ki ter jed a biz to sí tá si fe de zet Ma gyaror szág te rü le tén felügye le ti ha tó -
ság en ge dé lyé vel mû kö dô pénz in té zet nél (bank nál) ve ze tett, a biz to -
sí tott sa ját la kos sá gi fo rint vagy de vi za szám lá já hoz tar to zó bank kár tya
(VISA, EDC, ATM, stb.) el vesz té se, vagy el tu laj do ní tá sa miat ti le til tá si
és új ra be szer zé si iga zolt költ sé gei re leg fel jebb 5000 Ft összeg ha tá rig.
A biz to sí tás nem vo nat ko zik és így nem té rí ti az el ve szett vagy el tu laj -
do ní tott bank kár tyá val va ló pénz fel vé tel, vagy vá sár lás miatt elôál ló
vesz te sé get.

9. Fagyasztott hûtöttáru megromlásából eredô károk

Kiterjed a biztosítási fedezet a biztosított lakásban (csa lá di ház ban) fa -
gyasz tó szekrényben tá rolt hûtöttáru meg rom lá sá ból ere dô ká rai ra,
amennyi ben a kár tar tós áram ki ma ra dás, áram szü net vagy egyéb iga -
zolt – a kár ese ménnyel ok-o ko za ti össze füg gés be hoz ha tó – mû sza ki
meg hi bá so dás foly tán kö vet ke zett be. A kár té rí tés fel sô ha tá ra a ká ro so -
dott élel mi szer kis ke res ke del mi be szer zé si ér té ke, de leg fel jebb 5000 Ft.

10. Indokolt zárcsere költségei

Kiterjed a biztosítási fedezet a biz to sí tott la kás (csa lá di ház) épület -
szerkezetileg beépí tett be já ra ti aj ta ja zár be tét jé nek in do kolt ok ból tör -
té nô cse ré jé re. A biz to sí tó in do kolt ok nak te kin ti a zár be tét ron gá lá si
ok ból tör té nô cse ré jét, a bele tört kulcs miat ti zár cse rét, illet ve a tu laj -
do nos vagy hoz zá tar to zó ja ál tal el vesz tett kulcs miat ti zár cse rét. A kár -
té rí tés fel sô ha tá ra a pót lásra be sze relt zár be tét ér té ke, de leg fel jebb
5000 Ft. Je len záradék nem vo nat ko zik a he lyi sé ge ket egy más sal össze -
kö tô (laká son be lü li) ajtók zár be tét jé nek cse ré jé re.

11. Szál lás költ ség té rí té se

Amennyi ben a biz to sí tá si szer zô dés sel fe de zett la kást a szer zô dés ben
vál lalt biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben a szak ha tó ság lak ha tat lan ná
nyil vá nít ja, a biz to sí tó meg té rí ti – a ki köl tö zés tôl a lak ha tó vá vá lá sig –
az ideig le nes la kás in do kolt és iga zolt több let bér le ti költ sé geit, leg fel -
jebb na pi 10000 Ft, de össze sen leg fel jebb 300000 Ft összeg ha tá rig.

12. Mellékkölt sé gek térítése

Meg té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tá si ese ménnyel kap cso la tos, alább fel so -
rolt, in do kolt és cél sze rû költ sé ge ket, ha e költ sé gek a biz to sí tot tat ter -
he lik. A kár té rí tés fel sô ha tá ra Komfort cso mag kö té se ese tén a biz to -
sí tás ra tény le ge sen feladott tel jes biz to sí tá si összeg 1%-a, Európa cso -
mag ese té ben 5%-a.
a) bon tá si, tör me lék el ta ka rí tá si és ta ka rí tá si költ sé gek;
b) be tét köny vek és ér ték pa pí rok ese té ben a meg sem mi sí té si el já rás sal

kap cso la tos költ sé gek;
c) kár eny hí tés in do kolt, és iga zolt költ sé gei.

A biz to sí tó nem té rí ti meg az el ma radt ha szon ból, il let ve a he lyi sé gek
hasz nál ha tat lan sá gá ból ere dô kár igé nye ket.

IV. Koc ká zat vi se lé si hely

A biz to sí tás he lye a köt vény ben fel tün te tett cím.
Je len biz to sí tás ki ter jed olyan, a biz to sí tott va gyo nát ké pe zô és biz to sí -
tás ra feladott va gyon tár gyak ra is, ame lye ket a biz to sí tott a köt vény ben
fel tün te tett biz to sí tá si he lyen kí vül hasz nál, il let ve tá rol, ki vé ve, ha
ezek re a va gyon tár gyak ra az ide gen he lyen más biz to sí tás vo nat ko zik.
A kár té rí tés fel sô ha tá ra 100000 Ft. 

V. Ká rok meg té rü lé se

1. Ha a be tö ré ses lo pás sal vagy rab lás sal el tu laj do ní tott va gyon tár gyak
meg ke rül nek a kár té rí tés ki fi ze té se elôtt, ak kor a biz to sí tott kö te les
azt vissza ven ni, ki vé ve, ha az nem vár ha tó el tôle, mert ab ban a hi -
szem ben, hogy az szá má ra már el ve szett, már má sik kal pó tol ta. A
biz to sí tó eb ben az eset ben a vo nat ko zó fel té te lek alap ján ren de zi a
kárt, a biz to sí tott pe dig a va gyon tárgy tu laj don jo gát át ru ház za a
biz to sí tó ra.

2. Ha a va gyon tár gyak a kár té rí tés ki fi ze té se után ke rül nek elô, ak kor a
tu laj do nos vagy át ve szi azo kat és a biz to sí tó nak a ki fi ze tett kár té rí -
té si össze get vissza fi ze ti, vagy ha a tu laj do nos a tár gyat nem ve szi
át, mert az át vé tel nem vár ha tó el tô le, úgy a biz to sí tó tól ka pott kár -
té rí tést meg tart ja, és a tu laj don jog át száll a biz to sí tó ra.

3. Ha a va gyon tár gyak a biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben meg ron -
gá lód nak és a biz to sí tott a meg ke rült va gyon tár gya kat át ve szi, a
biz to sí tó kö te le zett sé ge az ér ték csök ke nés, il let ve a ja ví tá si költ sé gek
té rí té sé re kor lá to zó dik.
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I. Általános rendelkezések

Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô felelôsségbiztosítás szabályait
tartalmazza.

I. Biz to sí tot tak

Je len fel té tel alap ján biz to sí tott a köt vény ben név sze rint meg ne ve zett
sze mély és azok, akik a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek idô pont -
já ban ve le ál lan dó jel leg gel, élet kö zös ség ben együtt lak tak.

II. Biz to sí tá si ese mény

1. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül az a kár ese mény, ame lyért a biz to -
sí tott, mint kár oko zó vagy mint kár oko zá sért fe le lôs sze mély a ma -
gyar jog sze rint a 2. pont ban meg ha tá ro zott mi nô sé gé ben kár té rí -
té si kö te le zett ség gel tar to zik a har ma dik sze mély nek oko zott sze -
mély sé rü lé se kért, szer zô dé sen kí vül oko zott do lo gi ká ro kért és az
ezek re vissza ve zet he tô va gyo ni ká ro kért.

2. A biz to sí tá si fe de zet a biz to sí tott ál tal az aláb bi mi nô sé gé ben oko -
zott ká rok ra ter jed ki:
a) a köt vény ben meg je lölt in gat lan tu laj do no sa, bér lô je, ha szon -

bér lô je, hasz ná ló ja;
b) kor lá to zott be lá tá si ké pes sé gû sze mé lyek gon do zó ja;
c) elekt roakusz ti kai vagy elekt ro mos ház tar tá si be ren de zé sek üzem-

bentartója;
d) ke rék pár, il let ve jár mû nek nem mi nô sü lô köz le ke dé si és szál lí tá si

esz köz hasz ná ló ja;
e) nem hi va tás sze rû sport te vé keny ség (ki vé ve va dá szat) foly ta tó ja;
f) en ge dé lye zett ön vé del mi esz köz, lô fegy ver hasz ná ló ja;
g) kis ál lat tar tó;

Je len biz to sí tá si szer zô dés szem pont já ból kisállatnak mi nô sül a
macs ka, a ba rom fi, to váb bá a hob bi-ál la tok, mint pl. hör csö gök,
ten ge ri ma lac, egér fé lék, pa pa gáj és egyéb ma da rak, tek nô sök,
ak vá riu mi ha lak.
Je len biz to sí tá si szer zô dés szem pont já ból nem mi nô sül nek kisál-
latnak és így nem ter jed ki a biz to sí tá si vé de lem az aláb bi ál la tok
tar tó já ra: kutyák ill. eg zo ti kus ál la tok, mint pl. a kí gyó fé lék, kro -
ko di lok és alligátorok, mér ges pó kok, skor piók, maj mok.

h) nem mo to ros ví zi jár mû vek üzem ben tar tó ja;
i) köz úti balese tet elôidé zô gya lo gos;
j) fû tô olaj tá ro ló ja, gáz pa lack, gáz tar tály hasz ná ló ja, ki vé ve a ta laj

vagy vi zek szennye zô dé sé bôl ere dô ká ro kat.

A biz to sí tá si fe de zet ki ter jed to váb bá az ide gen sze mé lyek nem jö ve -
de lem szer zé si cél lal tör té nô be fo ga dá sa ese tén az in gat lan ba be fo ga -
dott ven dé gek ál tal be ho zott va gyon tár gyak meg sem mi sü lé sé bôl szár -
ma zó fe le lôs sé gé re.

III. Ki zá rá sok

Nem ter jed ki a biz to sí tás:
a) azok ra a fe le lôs sé gi ká rok ra, ame lye kért a biz to sí tott nem a je len

szer zô dés ben meg ha tá ro zott ma gánem be ri mi nô sé gé ben fe lel;
b) szer zô dés sze gés miatt tá masz tott kár té rí té si igé nyek re;
c) lé gi és vízi jár mû vek, gép jár mû vek, után fu tók üzem ben tar tó ja mi -

nô ség ben oko zott ká rok ra;
d) ar ra a kár ra, me lyet a biz to sí tott ma ga szen ved el, il le tô leg a Ptk.

685.§ b.) pont já ban fel so rolt hoz zá tar to zó nak oko zott;
e) az olyan ká rok miat ti kár té rí té si kö te le zett sé gek re, ame lyek:

– a biz to sí tott vagy an nak meg bí zá sá ból el já ró sze mé lyek ál tal köl -
csön zött, bé relt, ha szon bér be vett vagy megôr zés re át vett va -
gyon tár gyak ban (dol gok ban) kö vet kez tek be, még ak kor sem, ha
ez mel lék kö te le zett ség ként megôr zés so rán tör tént;

– in gó dol gok ban azok szál lí tá sa, fel dol go zá sa vagy azo kon vég zett
vál lal ko zói te vé keny ség kö vet kez té ben áll tak elô;

– nem in gó dol gok olyan ré szei ben kö vet kez nek be, ame lyek köz -
vet le nül meg mun ká lás vagy egyéb te vé keny ség tár gyát ké pe zik;

f) köt bér, bír ság, egyéb bün te tés jel le gû költ ség meg fi ze té sé re.

IV. A biz to sí tás idô be ni ha tá lya

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si szer zô dés ha tá lya alatt oko zott,
be kö vet ke zett és be je len tett ká rok ra ter jed ki.
Azok az ese mé nyek, ame lyek a biz to sí tás ha tály ba lé pé se után kö vet kez -
tek be, de a kár oko zó té nye zô már a ha tály ba lé pés elôtt fennállt, csak
ak kor van nak a biz to sí tás sal fe dez ve, ha a biz to sí tott nak nem volt tu do -
má sa a biz to sí tás ha tály ba lé pé séig a kár oko zó té nye zô lé te zé sé rôl.

V. Kár té rí tés

1. A biz to sí tó a szer zô dés sel fe de zett ká ro kat a ma gyar ma gán jog sza -
bá lyai sze rint té rí ti meg.

2. Meg té rí ti a biz to sí tó azt a költ sé get, amely a ká ro sul tat ért va gyo ni
és nem va gyo ni hát rány csök ke né sé hez vagy ki kü szö bö lé sé hez szük -
sé ges.

3. A kár megelô zés és kár eny hí tés kö ré be esô költ sé ge ket a biz to sí tó 
– a biz to sí tá si összeg ke re tein be lül – ak kor is meg té rí ti, ha azok
ered mény re nem ve zet tek.

4. A kár té rí té si összeg fel sô ha tá ra biz to sí tá si ese mé nyen ként és éven -
ként:
– Bázis cso mag ese té ben: 5000000 Ft
– Komfort cso mag ese té ben: 10000000 Ft
– Európa cso mag ese té ben: 30000000 Ft
A Bázis és Komfort fedezettípusok ese té ben a biz to sí tás te rü le ti ha -
tá lya Ma gyaror szág, Európa csomag ese té ben Eu ró pa.

5. A biz to sí tó kár té rí tést ki zá ró lag bel föl di fi ze tô esz köz ben tel je sít.

VI. A biz to sí tó meg té rí té si igé nye

1. A biz to sí tó vissza kö ve tel he ti a biz to sí tot tól a ki fi ze tett kár té rí tési
össze get, ha a biz to sí tott a kárt:
– szán dé ko san,
– sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sá val okoz ta.

2. Súlyos gondatlanságnak minôsül különösen, ha:
a) a biz to sí tott a kárt sú lyo san it tas vagy bó dult ál la po tá ban, és

ezen ál la po tá val össze füg gés ben okoz ta;
b) a biz to sí tott ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny sé get ilyen en -

ge dély nél kül foly ta tott és ezál tal oko zott kárt;
c) a biz to sí tott azo nos kár oko zá si kö rül mé nyek kel vissza té rôen oko -

zott kárt, s a biz to sí tó fel hí vá sa el le né re a kár oko zás kö rül mé nyeit
nem szün tet te meg, bár az meg szün tet he tô lett vol na;

d) a fegy ver hasz ná lat ha tó sá gi elôírá sait meg sze gi;
e) ha a biz to sí tot tat har ma dik sze mély a kár ese mény be kö vet ke zé -

sé nek le he tô sé gé re fi gyel mez tet te, s a kár ese mény ezután a
szük sé ges in téz ke dés hiá nyá ban kö vet ke zett be.

3. A több let kár meg té rí té sét kö ve tel he ti a biz to sí tó a biz to sí tot tól, ha az
a kár eny hí té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét mu lasz tot ta el.

VII. Egye bek

Je len fel té tel ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az Otthon & nyuga-
lom III. lakásbiztosítás ál ta lá nos és kü lö nös fel té te lei ren del ke zé seit kell
al kal maz ni.
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D) Felelôsségbiztosítás feltételei



1. Jelen biztosítási feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. azon szerzôdéseire
érvényesek, amelyeket ezen feltételekre hivatkozással kötöttek. Jelen
kiegészítô biztosítás(ok) csak az Otthon & nyugalom III. lakásbiz to -
sí tási szerzôdéshez (alapbiztosításhoz) kapcsolódóan köthetô(k)
meg és tartható(k) fent. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
illetve az Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános és különös
feltételeiben foglaltak az irányadók.

2. A kiegészítô biztosítás szerzôdôje az alapbiztosítás szerzôdôjével
azo nos.

3. Jelen kiegészítô biztosítás megszûnik:
– az alapbiztosítás megszûnése esetén;
– a jelen kiegészítô biztosítás díjnemfizetése esetén (LÁF IV.1.);
– amennyiben a kockázatviselés valamennyi biztosítottra vonat ko -

zóan megszûnt;
– a jelen kiegészítô biztosítás felmondása esetén.

A jelen kiegészítô biztosítás(oka)t a szerzôdô a biztosítási évforduló -
val írásban mondhatja fel. (LÁF)

A szerzôdés(ek) megszûnésének napjával a kockázatviselés vala -
mennyi biztosítottra vonatkozóan megszûnik.

4. Jelen kiegészítô biztosítás(ok) megkötéséhez, módosításához a biz -
to sított(ak) írásbeli hozzájárulása szükséges.

E1) Plusz-24 Szerviz kiegészítô biztosítás feltételei

(Tel.: +36 40 500-000)

I. Általános rendelkezések

1. Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô Plusz-24 Szerviz biztosítás
szabályait tartalmazza.

2. Az itt nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ptk., illetve az Otthon & nyu-
galom III. la kás biz to sí tás ál ta lá nos és kü lö nös fel té te lei ben fog lal tak
az irány adók.

II. Biztosítottak

1. A Plusz-24 Szer viz kiegé szí tô biz to sí tást az ve he ti igény be, aki nek az
UNIQA Biztosító Zrt.-vel kötött ér vé nyes la kás biz to sí tá sa van, és a biz -
to sí tá si aján la ton és köt vé nyen a szol gál ta tás meg je lö lés re ke rült.

2. Je len biz to sí tás kiegé szí tô biz to sí tás, a biz to sí tott meg lé vô la kás biz -
to sí tá si szer zô dé sé nek ré szét ké pe zi, an nak meg szûn té vel je len
kiegé szí tô biz to sí tás is meg szû nik.

3. A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a biz to sí tott jo go sult, a biz to sí tá si szer zô -
dé sen meg je lölt koc ká zat vi se lé si he lyen.

III. Biz to sí tá si ese mény

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül min den olyan elô re nem lát ha tó mó don
hir te len, vá rat la nul be kö vet ke zô fi zi kai ha tás, mely a ház tar tás ban vész -
hely ze tet ered mé nyez. El nem há rí tá sa ese tén az adott tárgy, esz köz,
épü let a to váb biak ban nem hasz nál ha tó ren del te tés sze rûen, illetve a
biz to sí tott meg szo kott élet vi te lét le he tet lenné te szi.

IV. Ki zá rá sok

Nem mi nô sül nek biz to sí tá si ese mény nek, így a biz to sí tó nem kö te les
helyt áll ni azok nál a vész hely ze tek nél, me lyek nem há rít ha tóak el a VI.
fe je zet ben jel zett te vé keny sé gû szak ipa ro sok  által.

V. Kár be je len tés

1. A vész hely zet be kö vet kez tét a biz to sí tott nak je len te nie kell a köt vé -
nyen fel tün te tett, 0–24 óráig hív ha tó  te le fon szá mon. A disz pé cser -
rel egyez tet ni szük sé ges a kár ter mé sze tét il le tôen és el kell fo gad-
nia an nak dön té sét, mi sze rint az adott ese mény vész hely zet nek mi -

nô sül-e. Eb ben az eset ben a biz to sí tó a VI. fe je zet ben meg fo gal ma -
zott szol gál ta tást vál lal ja.

2. Ha a Plusz-24 Szer viz kiegé szí tô biz to sí tás szol gál ta tá sán túl me -
nôen egyéb kár igény is fel lép, azt a biz to sí tott a la kás biz to sí tás fel -
té te lei alap ján ér vé nye sít he ti.

VI. A biz to sí tás hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok

A Plusz-24 Szer viz kiegé szí tô biz to sí tás szol gál ta tá sa hat ipa ros te vé -
keny sé gi kör re ter jed ki. Ez lehetôvé teszi a vész hely zet el há rí tását, és
a szak ipari mun kák el vég zé sét az év min den nap ján, 0–24 óráig a biz -
to sí tott szá má ra elér he tô mó don.

Szak ipa ros te vé keny sé gek: • Zár sze re lés
• Víz-, gáz- fû tés sze re lés
• Du gu lás el há rí tás
• Vil lany sze re lés
• Te tô fe dés
• Üve ge zés

1. Szol gál ta tás vész hely zet ese tén

A III. fe je zet ben meg ha tá ro zott ese tek ben a biz to sí tott fel hív ja a biz to -
sí tó disz pé cse rét és ne vé nek, cí mé nek, köt vény szá má nak köz lé se után
be je len ti a kárt. A disz pé cser fel ve szi a kap cso la tot a meg fe le lô szak em -
ber rel, aki a le he tô leg rö vi debb idôn be lül ki száll a hely szín re, és el há -
rít ja a vész hely ze tet.
A biz to sí tó a szol gál ta tást a köt vény kiegé szí tô Plusz-24 Szer viz biz to -
sí tá si összeg ro va tá ban jel zett mér té kig nyújt ja. Ha ezen össze get a
vész el há rí tás költ sé ge meg ha lad ja, a kü lön bö ze tet a biz to sí tott kö te les
a hely szí nen megfizetni.

A vész el há rí tá sok, illetve az üve ge zé sek so rán fel hasz nált anya gok, sze -
rel vé nyek csak az ere de ti vel megegye zô faj tá júak, ka te gó riá júak le het -
nek, a vész el há rí tás cél ja a vész hely ze tet megelô zô ál la pot hely reál lí tá sa.

2. Ké nyel mi szol gál ta tá sok

Ipa ro sok aján lá sa

A III. fe je zet ben meg ha tá ro zott vész hely ze ten kí vü li ese tek ben a fen ti
te vé keny sé gi kö rök ben a szol gál ta tás a biz to sí tó val kap cso lat ban ál ló,
ga ran tált ára kon dol go zó, meg bíz ha tó szak em be re ket ajánl. A szak em -
be rek a disz pé cse ren ke resz tül egyez te tett idô pont ban a hely szí nen el -
vég zik az igé nyelt mun kát.
Eb ben az eset ben a ki szál lá si dí jat, a mun ka dí jat és az anyag költ sé get
a biz to sí tott a hely szí nen fi ze ti.

In for má ciószolgáltatás

A biz to sí tó te le fo non ke resz tül in for má ciót nyújt az aláb bi ese tekben:

• Uta zá si in for má ciós cso mag
Szál lo da cí mek
Ma gyar kül kép vi se le tek cí mei, te le fon szá mai
Or vo si ügye le tek, kór há zak
Ol tá si elôírás sal kap cso la tos in for má ciók
Beuta zá si in for má ciók
Hungary Direct szá mok
Ta xi ren de lés

• Sza ba di dô in for má ciós cso mag
Szín ház, mo zi
Mú zeu mok, kiál lí tá sok
Kon cer tek
Jegy ren de lé si in for má ció
Áru há zak nyit va tar tá sa
Vi rág kül dés info

• Háztartási in for má ciós cso mag
Hi tel kár tya zá ro lás info
Ro var- és rág csá ló ir tás
Köl töz te tés
Gyer mek megôr zés
Ál lat megôr zés
Biz ton ság tech ni kai cé gek
Ház tar tá si gé pek sze re lé se (már ka szer vi zek)
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E) Kiegészítô biztosítások általános feltételei



E2) Kiegészítô családi baleset-biztosítás feltételei

I. Általános rendelkezések

Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô családi baleset-biztosítás
sza bályait tartalmazza.

II. A biztosítási szerzôdés személyei

1. A biz to sí tott(ak) az(ok) a sze mély(ek), aki(k)re a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé se vo nat ko zik. 
Biz to sí tott ként az a sze mély ne vez he tô meg, aki 
– ál lan dó lak cí me a koc ká zat vi se lés he lyén van, és élevitelszerûen

ott is la kik; 
– a biz to sí tá si aján lat té tel idô pont já ban be töl töt te 1. élet évét, de

nem töl töt te be 65. élet évét;
– nem rok kant, vagy rok kant nyug dí jas;
– a biz to sí tás meg kö té séig mun ka ké pes ség csök ke nés megál la pí tá -

sá ra irá nyu ló ké rel met nem nyúj tott be a Tár sa da lom biz to sí tó va -
la mely szer vé hez.

2. A kiegé szí tô biz to sí tás meg kö té sé hez és mó do sí tá sá hoz a biz to -
sí tott(ak) írásbeli hoz zá já ru lá sa szük sé ges. 
A biz to sí tó nyi lat ko za tait a szer zô dô nek jut tat ja el, me lyek tar tal má -
ról és a szer zô dést érin tô va la mennyi vál to zás ról, il let ve vál toz ta tá si
szán dék ról a szer zô dô kö te les sé ge a biz to sí tot tat tá jé koz tat ni.

3. A ked vez mé nye zett az a sze mély, aki a biz to sí tá si ese mény be kö -
vet kez te kor a szol gál ta tás igény be vé te lé re jo go sult. 
A ked vez mé nye zett a biz to sí tott élet ben lé te ese tén ma ga a biz to sí -
tott. A biz to sí tott ha lá la ese té re a ked vez mé nye zet te ket biz to sí tot -
tan ként kell meg je löl nie a szer zô dô nek, de ah hoz az érin tett biz to -
sí tot tak hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. A ked vez mé nye zett a biz to sí tott
éle té ben bár mi kor meg vál toz tat ha tó.

Amennyi ben a szer zô dés ben más ked vez mé nye zet tet nem ne vez tek
meg, il let ve a ked vez mé nye zett a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez te
elôtt meg halt, és he lyet te mást nem je löl tek meg, a ked vez mé nye -
zett a biz to sí tott örö kö se.

III. A kiegé szí tô biz to sí tás lét re jöt te

1. A biz to sí tó a kiegé szí tô biz to sí tás meg kö té sé hez va la mennyi biz to sí -
tott ra vo nat ko zóan egész sé gi nyi lat ko za tot kér. A kiegé szí tô biz to sí -
tás ra tett aján lat és egész sé gi nyi lat ko zat alap ján a biz to sí tó koc ká -
zat el bí rá lást vé gez, majd az aján lat el fo ga dá sát a köt vé nyen iga -
zolja.

2. A biz to sí tó nak  jo gá ban áll az aján la ton sze rep lô nél ma ga sabb dí jat
megál la pí ta nia, il let ve az aján la tot egyéb mó do sí tá sok kal el fo gad -
nia. Lé nye ges el té rés ese tén a biz to sí tó er re a szer zô dô fi gyel mét a
köt vény kiadá sa kor írás ban fel hív ja.
Ha a köt vény tar tal ma az aján lat tól el tér, és az el té rést a szer zô dô ti -
zen öt na pon be lül nem ki fo gá sol ja, a szer zô dés a köt vény tar tal ma
sze rint jön lét re.

3. A biz to sí tó nak jo gá ban áll a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra tett aján la -
tot a LÁF II. fe je ze té nek 3. pont ja sze rint ha tár idôn be lül  tel jes egé -
szé ben, vagy csak va la mely biz to sí tott ra vo nat ko zóan in dok lás nél -
kül eluta sí ta ni. 

4. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az aján la ton  meg je lölt biz to sí tot tak ra  a
LÁF II. fe je ze té nek meg fe le lôen kez dô dik.

5. A kiegé szí tô biz to sí tás a tar ta mon be lül – bár me lyik biz to sí tá si év for -
du ló val – utó lag is meg köt he tô, va la mint a meg lé vô kiegé szí tô biz -
to sí tás ra új biz to sí tot tak  je lent he tôk be.
Amennyi ben a kiegé szí tô biz to sí tás utó lag ke rül meg kö tés re, il let ve
új biz to sí tot tak lép nek a szer zô dés be, rá juk vo nat ko zóan a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se leg ko ráb ban a kö vet ke zô biz to sí tá si év for du ló nap -
ján kez dô dik, fel té ve, hogy a biz to sí tot tak meg ne ve zé se meg tör tént
és a szer zô dés bô ví té sét a biz to sí tó koc ká zat el bí rá lá sa el fo gad ta.

IV. A kiegé szí tô biz to sí tás  meg szû né se

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az adott biz to sí tott(ak)ra vo nat ko zóan
meg szû nik
– a biz to sí tott ha lá lá nak nap já val;
– a biz to sí tott 70. szü le tés nap ját kö ve tô biz to sí tá si év for du lót megelô -

zô na pon;
– ha biz to sí tá si ese mény bôl ere dôen a biz to sí tó a szer zô dés fennál lá sa

alatt  100%-ot elérô ma ra dan dó egész ség ká ro so dás miatt szol gál ta -
tást tel je sí tett, a tel je sí tés nap ját kö ve tôen; 

– ha a tár sa da lom biz to sí tás er re ki je lölt szer ve legalább 67%-os mun -
ka ké pes ség csök ke nést ál la pí tott meg, a ha tá ro zat kel te sze rin ti hó -
nap vé gé vel;

– ha a biz to sí tott ál lan dó lak cí me már nem azo nos a koc ká zat vi se lés
he lyé vel, a lak cím vál to zást kö ve tô biz to sí tá si év for du lót meg elô zô
na pon.

V. A biz to sí tás dí ja

1. A  kiegé szí tô biz to sí tás dí ja a vá lasz tott, aján la ton meg je lölt fe de zet -
tí pus tól függ.
Amennyi ben va la mely biz to sí tott fog lal ko zá sa, te vé keny sé gi kö re,
egész sé gi ál la po ta in do kol ja, a biz to sí tó nak jo gá ban áll az aján la ton
sze rep lô nél ma ga sabb dí jat megál la pí ta ni.

2. A je len kiegé szí tô biz to sí tás dí ját az alap biz to sí tás sal egyide jû leg, az -
zal azo nos mó don és gya ko ri ság gal kell meg fi zet ni.

3. A LÁF V.6. pontjában fog lalt ér ték kö ve tô in de xá lás je len kiegé szí tô
biz to sí tást nem érin ti.

VI. Biz to sí tá si ese mé nyek és szol gál ta tá sok

1. A je len kiegé szí tô biz to sí tás ke re té ben – a szer zô dô ál tal vá lasz tott
cso mag tar tal má tól füg gô – a koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül be kö -
vet ke zô balese tek kö vet kez mé nyei re vál lal koc ká za tot a biz to sí tó. 
A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a ked vez mé nye zett a
vá lasz tott fe de zet tí pus nál, az adott biz to sí tá si ese mény re meg je -
lölt  biz to sí tá si összeg re jo go sult. 

2. Baleset a biz to sí tott aka ra tá tól füg get len, hir te len fel lé pô kül sô be -
ha tás, mely nek kö vet kez té ben a biz to sí tott el ha lá lo zik, tes ti sé rü lést
vagy ma ra dan dó egész ség ká ro so dást szen ved.

3. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha va la mely biz to sí tott a je len
kiegé szí tô biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül
baleset bôl ere dôen, a baleset be kö vet ke zé sé tôl szá mí tott 1 éven
be lül el ha lá lo zik. 
A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó a  biz to sí tási
össze get fi ze ti ki a ha lál ese té re meg je lölt ked vez mé nye zett ré -
szé re.

4. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha va la mely biz to sí tott – je len
kiegé szí tô biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül
baleset bôl ere dôen, a baleset be kö vet kez té tôl szá mí tott 2 éven be -
lül megál la pí tott, legalább 10%-os mér té ket elérô ma ra dan dó
egész ség ká ro so dást szen ved.

5. Balese ti ere de tû ma ra dan dó egész ség ká ro so dás (rok kant ság) a
biz to sí tott köz vet le nül balese ti ere de tû ana tó miai el vál to zás sal já ró
funk ció ká ro so dá sa, vég le ges egész ség ká ro so dá sa, tes ti vagy szel le -
mi tel je sí tô ké pes sé gé nek tar tós csök ke né se.

6. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó a je len biz -
to sí tá si ese mény re ér vé nyes biz to sí tá si összeg nek a megál la pí -
tott ma ra dan dó egész ség ká ro so dás mér té ké vel megegye zô szá -
za lé kát té rí ti a biz to sí tott ré szé re.

A be kö vet ke zett egész ség ká ro so dás ill. rok kant ság szá za lé kos mér -
té ke a fel so rolt test ré szek és ér zék szer vek el vesz té se vagy funk ció -
kép te len sé ge ese tén, az összes kö rül ményt fi gye lem be ve vô or vo -
si vizs gá lat so rán, az aláb bi táb lá zat irány mu ta tó mér té kei alap -
ján ke rül megál la pí tás ra:
Mind két szem lá tó ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 100%
Egyik szem lá tó ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 50%
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Mind két fül hal ló ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 60%
Egyik fül hal ló ké pes sé gé nek tel jes el vesz té se 30%
Szag ló ér zék tel jes el vesz té se 10%
Ízlelôképesség tel jes el vesz té se 5%
Egy kar váll ízü let tôl va ló tel jes el vesz té se 
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 70%

Egy kar kö nyök ízü let fe lett va ló tel jes el vesz té se 
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 65%

Egy kar kö nyök ízü let alatt tör té nô tel jes el vesz té se 
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 60%

Egyik kéz tel jes el vesz té se 55%
Hü velyk ujj el vesz té se 20%
Mu ta tó uj jak el vesz té se 10%
Töb bi ujj el vesz té se, egyen ként 5%
Egy láb comb kö zép fe lett va ló tel jes el vesz té se 
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 70%

Egy láb comb kö zé pig va ló tel jes el vesz té se 
vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 60%

Egyik láb tér dig el vesz té se 50%
Egyik láb szár térd atatt tör té nô el vesz té se 45%
Láb fej el vesz té se 40%
Nagy ujj el vesz té se 5%
Má sik láb ujj el vesz té se, egyen ként 2%

Test ré szek vagy ér zék szer vek rész le ges el vesz té se vagy funk ció -
csök ke né se ese tén a biz to sí tó a táb lá zat meg fe le lôen csök ken tett
ér té keit ve szi fi gye lem be.
A táb lá zat ban nem sze rep lô ese tek ben – a je len biz to sí tás vo nat -
ko zá sá ban – a biz to sí tó or vos szak ér tô je ál la pít ja meg, hogy a biz -
to sí tott nor mál tes ti vagy szel le mi tel je sí tô ké pes sé ge mi lyen mér -
ték ben ká ro so dott. A biz to sí tó or vos szak ér tô jé nek megál la pí tá sa
füg get len min den más or vo si vagy tár sa da lom biz to sí tá si szerv
vagy tes tü let, va la mint más or vos szak ér tôk megál la pí tá sá tól.

7. Ha a kiegé szí tô biz to sí tás tar ta mán be lül több biz to sí tá si ese -
mény kö vet ke zett be, vagy ugyanazon baleset több, kü lön bö zô
funk ció csök ke nést ered mé nye zett, a megál la pí tott egész ség ká ro -
so dá sok (rok kant sá gok) szá za lé kos mér té kei összeadód nak, de a
biz to sí tó szol gál ta tá sa – a je len kiegé szí tô biz to sí tás tel jes tar ta -
mán be lül összes sé gé ben – nem ha lad hat ja meg a 100%-os
egész ség ká ro so dá si mér ték nek meg fe le lô szol gál ta tá si össze -
get.

8. Amennyi ben a baleset so rán olyan funk ciók, test ré szek ká ro sod -
nak, me lyek mû kö dô ké pes sé ge már a baleset elôtt csök kent
volt, ak kor a szol gál ta tás meg ha tá ro zá sá nál a már meg lé vô rok -
kant ság mér té ke le vo nás ra ke rül.

9. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha va la mely  biz to sí tott – je len
kiegé szí tô biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül
be kö vet ke zett balese ti ere de tû, a baleset be kö vet kez té tôl szá mí -
tott 2 éven be lül megál la pí tott, a 10%-os mér téket el nem érô
vég le ges egész ség ká ro so dást szen ved.
A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén az ezen ese mény re
ér vé nyes biz to sí tá si össze get fi ze ti ki a biz to sí tó a biz to sí tott ré szé -
re. Ezen biz to sí tá si ese mény vo nat ko zá sá ban a biz to sí tás meg kö -
té se elôtt már ká ro so dott, sé rült test ré szek ma ra dan dó egész ség -
ká ro so dá sa ki zá rás ra ke rül.

10. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha va la mely biz to sí tott – je len
kiegé szí tô biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül
be kö vet ke zett balese ti ere de tû csont tö rést szen ved. A biz to sí tá si
ese mény be kö vet ke zé se ese tén az ezen ese mény re ér vé nyes biz -
to sí tá si össze get fi ze ti ki a biz to sí tó a biz to sí tott ré szé re.

11. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha va la mely  biz to sí tott – je len
kiegé szí tô biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül
be kö vet ke zett balese ti ere de tû sé rü lése miatt kór há zi ke ze lé s
vá lik szük sé ges sé.
A biz to sí tó min den – ugyanazon balese ti sé rü lés ke ze lé se cél já ból
szük sé ges sé vá ló – kór ház ban el töl tött nap ra a szer zô dés ben meg -
je lölt na pi té rí té si össze get fi ze ti, fel té ve, hogy a kór há zi ápo lás
eléri a 3 na pot. A fel vé tel és az el bo csá tás nap ja egész nap nak
szá mít. 
Ugyanazon baleset bôl ere dôen – akár fo lya ma tos kór há zi tar tóz -
ko dás ról, akár több, egy mást kö ve tô idô szak alap ján összeadott
idô tar tam ról van szó –, a biz to sí tó leg fel jebb 180 na pon át vál lal

szol gál ta tá si kö te le zett sé get, a baleset idô pont já tól szá mí tott 
2 éven be lül. 
Je len fel té tel ben kór ház nak mi nô sül az a ma gyar tisz ti or vo si és
szak mai felügye let ál tal elis mert, en ge dé lye zett fekvôbeteg el lá -
tást nyúj tó in téz mény, amely ál lan dó or vo si irá nyí tás, felügye let
alatt áll. 
Nem mi nô sül kór ház nak a sza na tó rium, a re ha bi li tá ciós in té zet, a
gyógy für dô, a gyógyüdü lô, az el me be te gek gyógy- és gon do zó -
inté ze tei, a geriátriai in té zet, a szo ciá lis ott hon.

12. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha va la mely  biz to sí tott – je len
kiegé szí tô biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül
be kö vet ke zett – balese ti ere de tû sé rü lé se miatt mû té ti el lá tá sa vá -
lik szük sé ges sé. Je len fel té tel ben mû tét nek mi nô sül min den olyan
– or vos ál tal – az or vo si szak ma sza bá lyai sze rint, kór ház ban vég -
zett se bé sze ti beavat ko zás, ame lyet a balese ti sé rü lés gyó gyí tá sa
cél já ból haj tot tak vég re, és amely legalább 3 na pos, fo lya ma tos
kór há zi benntartózkodást igé nyelt. 

A biz to sí tó a biz to sí tott balese ti mû té te ese tén a biz to sí tá si össze -
get fi ze ti ki.

VII. Köz lé si és vál to zás be je len té si kö te le zett ség

1.A szer zô dôt és biz to sí tot tat egyaránt a LÁF VII. fe je ze té nek meg fe le -
lôen köz lé si kö te le zett ség ter he li.

A biz to sí tó jo go sult a kö zölt ada tok el lenôr zé sé re, és e cél ból a
biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra, te vé keny sé gé re, élet kö rül mé nyei -
re vo nat ko zó to váb bi kér dé se ket te het fel.

2.A szer zô dô és a biz to sí tott a szer zô dés tar ta ma alatt 15 na pon be lül
kö te les írás ban be je len te ni a biz to sí tott fog lal ko zá sá nak, sza ba di dôs
te vé keny sé gé nek a vál lalt koc ká zat (pél dául baleset ve szély) szem -
pont já ból tör té nô lé nye ges meg vál to zá sát.

3.A biz to sí tott aláírá sá val hi te le sít ve fel ha tal maz za ke ze lô or vo sait, az
ôt ke ze lô kór há za kat és egész ség ügyi in téz mé nye ket, az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tá rat és a tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tô he -
lye ket, hogy az ál ta luk nyil ván tar tott - a koc ká zat el vál la lá sá val és a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel össze füg gô, a biz to sí tott
egész sé gi ál la po tá ra és egész ség biz to sí tá si el lá tá sai ra vo nat ko zó –
ada to kat a biz to sí tó ké ré sé re átad ják.

VIII. A szol gál ta tás tel je sí té sé nek fel té te lei

1.A biz to sí tá si ese ményt a LÁF VIII. fe je ze te 1. pont já nak meg fe le -
lôen kell be je len te ni.

2.A biz to sí tó a szol gál ta tá so kat az igény el bí rá lá sá hoz szük sé ges
összes irat beérkezésétôl, illetve az egészségkárosodás mértéke
meg állapításától számított 15 na pon be lül tel je sí ti.

A biz to sí tó a vég le ges egész ség ká ro so dás mér té két leg ko ráb ban a
balese tet kö ve tô 30 nap el tel té vel, leg ké sôbb, il let ve vég le ge sen a
balese tet kö ve tô két év el tel té vel  ál la pít ja meg. 

3.Ha a baleset kö vet kez té ben a biz to sí tott 30 na pon be lül meg hal,
csak a balese ti ha lál ra meg je lölt szol gál ta tás igé nyel he tô.

4.A biz to sí tá si szol gál ta tás igény be vé te lé hez a szol gál ta tás ra jo go sult -
nak az aláb bi ira to kat kell be mu tat nia, il let ve átad nia:

– a biz to sí tá si köt vényt és a biz to sí tó ké ré sé re a díj fi ze tés iga zo lá sát;
– a biz to sí tott ha lot ti anya köny vi ki vo na tát és a ha lál okát iga zo ló

or vo si vagy ha tó sá gi bi zo nyít ványt;
– baleset he lyé nek, ide jé nek, kö rül mé nyei nek kö vet kez mé nyei nek

rész le tes leírá sát, és az azt do ku men tá ló ira to kat;
– ha tó sá gi el já rás ese tén a nyo mo zást le zá ró (vagy a nyo mo zás

meg ta ga dá sá ról szó ló) ha tá ro za tot, vád ira tot, il let ve a bí rói íté -
le tet;

– a jo go sult ság (ked vez mé nye zett ség), to váb bá a biz to sí tá si ese -
mény és a biz to sí tá si összeg megál la pí tá sá hoz szük sé ges egyéb
okira to kat.

Szük ség ese tén a biz to sí tó egyéb iga zo lá so kat is be kér het, és jo gá -
ban áll a be je len té sek és fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el lenôr zé se.
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IX. A biz to sí tó men te sü lé se, ki zá rá sok

1. A köz lés re, il le tô leg a vál to zás be je len té sé re irá nyu ló kö te le zett ség
meg sér té se ese té ben a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tás tel je sí té se
alól, 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 a szer zô dés kö tés kor, il let ve a szer zô dés
mó do sí tá sa 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.

2. 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 tá si ese ményt a megadott ha tár idôn be lül nem je len tik be,
és emiatt lé nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet len né vál nak.

3. A biz to sí tó a biz to sí tá si összeg ki fi ze té se alól men te sül, ha a biz to sí -
tott a ked vez mé nye zett szán dé kos ma ga tar tá sa miatt be kö vet -
ke zô baleset so rán vesz tet te éle tét. 

4. A biz to sí tó ki zár ja koc ká zat vi se lé si kö ré bôl azon ese mé nye ket,
ame lyek köz vet le nül vagy köz vet ve össze füg gés ben áll nak:
– a szi lárd, fo lyé kony, lég ne mû anya gok szán dé kos be vé te le miat ti

mér ge zé sek kel, sé rü lé sek kel, ideért ve a dro gok, ká bí tó sze rek el fo -
gyasz tá sát is;

– a ha si- vagy al tes ti sérv vel (megeme lést), ha az baleset tel nincs
oko za ti össze füg gés ben;

– a porc ko rong sé rü lés sel, rán du lás sal, fi cam mal to váb bá a nem
balese ti ere de tû vér zés sel;

– ra dioak tív mag ener gia vagy io ni zá ló su gár zás ha tá sá val (ki vé ve a
te rá piás cé lú or vo si ke ze lést);

– kü lö nö sen koc ká za tos hob bi, sport te vé keny ség, ext rém sport ûzé -
sé vel (töb bek kö zött bar lan gá szat, bú vár ko dás, szik la-, fal- és
hegy má szás, bungee jumping), va la mint a mo to ros meg haj tá sú
szá raz föl di-, ví zi-, il let ve mo to ros vagy mo tor nél kü li lé gi jár mû vek
hasz ná la tá val já ró sport ágak ûzé se köz ben be kö vet ke zett ese mé -
nyek kel;

– re pü lés hez kap cso ló dó ese mé nyek kel (töb bek kö zött ej tô er nyôs
ug rás sal, sár kány re pü lés sel), ki vé ve az utas ként, pi ló ta ként, sze -
mély zet ként va ló rész vé telt a szer ve zett lé gi utas for ga lom ban;

– há bo rús, pol gár há bo rús ese mé nyek kel, ter ror cse lek mé nyek kel,
fel ke lés sel, lá za dás sal, za var gás sal, tüntetéssel;

– a biz to sí tott el me- vagy tu dat za va rá val, il let ve ön gyil kos sá gá val
vagy an nak kí sér le té vel oko za ti össze füg gés ben be kö vet ke zô ese -
mé nyek kel;

– a va la mely baleset tel össze füg gés be nem hoz ha tó – em ber vagy
ál lat ter jesz tet te – bak te riá lis-, vagy ví rus fer tô zé sek kel;

– a ver seny sze rû spor to lás, edzés köz ben be kö vet ke zett ese mé nyek -
kel;

– a biz to sí tott fegy ve res szol gá la tá nak tel je sí té se köz ben, il let ve a
biz to sí tott fegy ver vi se lé sé nek vagy fegy ver hasz ná la tá nak so rán,
az zal össze füg gés ben be kö vet ke zett ese mé nyek kel.

5. Men te sül a biz to sí tó a szol gál ta tá sok tel je sí té se alól, ha a balese tet
a biz to sí tott szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sa, vagy
szán dé ko san el kö ve tett sú lyos bûn cse lek mé nye idéz te elô.

Sú lyo san gon dat lan ma ga tar tás ál tal oko zott nak mi nô sül kü lö nö -
sen az a baleset, amely a biz to sí tott
– sú lyo san it tas (2,5 ez re lé kes vér al ko hol szin tet elérô) ál la po tá val,

vagy
– bó dí tó, ká bí tó vagy más ha son ló ha tást ki vál tó sze rek fo gyasz tá sa

miat ti ál la po tá val, vagy to xi kus anya gok sze dé se miat ti füg gô sé -
gé vel, vagy

– ér vé nyes jo go sít vány nél kü li vagy 0,8 ez re lé kes vér al ko hol szin tet
elérô it tas ság mel let ti gép jár mû ve ze té sé vel

köz vet len oko za ti össze füg gés ben kö vet ke zett be.

6. A kiegé szí tô biz to sí tás csak az Eu ró pá ban be kö vet ke zett balese tek re
ter jed ki. 
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Vá laszt ha tó fe de zet tí pu sok

BIZ TO SÍ  TÁ SI  ÖSSZEG

Biz to sí tá si ese mény Bázis cso mag Komfort cso mag Európa cso mag

Balese ti ha lál 300000 Ft 500000 Ft 750000 Ft

10%-os mér té ket meg ha la dó, balese ti ere de tû 
Ma ra dan dó egész ség ká ro so dás max. 500000 Ft max. 750000 Ft max. 1000000 Ft

10%-os mér ték alat ti, balese ti ere de tû 
Ma ra dan dó egész ség ká ro so dás 4000 Ft 6000 Ft 8000 Ft

Csont tö rés, csont re pe dés 2000 Ft 3000 Ft 4000 Ft

Baleset miatt szük sé ges kór há zi na pi té rí tés – 2000 Ft/nap 4000 Ft/nap

Baleset miat ti mû té ti té rí tés – 15000 Ft 30000 Ft



E3) Kiegészítô életbiztosítás különös feltételei

I. Általános rendelkezések

1. Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô életbiztosítás szabályait
tartalmazza.

II. A biztosítási szerzôdés személyei

1. A biz to sí tott(ak) az(ok) a sze mély(ek), aki(k)re a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé se vo nat ko zik. 
Biz to sí tott ként az a sze mély ne vez he tô meg, aki 
– ál lan dó lak cí me a koc ká zat vi se lés he lyén van, és élet vi tel sze rûen

ott is la kik; 
– a biz to sí tá si aján lat té tel idô pont já ban be töl töt te 1. élet évét;
– nem rok kant, vagy rok kant nyug dí jas.

2. A kiegé szí tô biz to sí tás meg kö té sé hez és mó do sí tá sá hoz a biz to -
sí tott(ak) írásbeli hoz zá já ru lá sa szük sé ges. 
A biz to sí tó nyi lat ko za tait a szer zô dô nek jut tat ja el, me lyek tar tal má -
ról és a szer zô dést érin tô va la mennyi vál to zás ról, il let ve vál toz ta tá si
szán dék ról a szer zô dô kö te les sé ge a biz to sí tot tat tá jé koz tat ni.

3. A ked vez mé nye zett az a sze mély, aki a biz to sí tá si ese mény be kö -
vet kez te kor a szol gál ta tás igény be vé te lé re jo go sult. A ked vez mé -
nye zet te ket biz to sí tot tan ként kell meg je löl nie a szer zô dô nek, de ah -
hoz az érin tett biz to sí tot tak hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. A ked vez mé -
nye zett a biz to sí tott éle té ben bár mi kor meg vál toz tat ha tó.

Amennyi ben a szer zô dés ben más ked vez mé nye zet tet nem ne vez tek
meg, il let ve a ked vez mé nye zett a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez te
elôtt meg halt, és he lyet te mást nem je löl tek meg, a ked vez mé nye -
zett a biz to sí tott örö kö se.

III. A kiegé szí tô biz to sí tás lét re jöt te

1. A biz to sí tó a kiegé szí tô biz to sí tás meg kö té sé hez va la mennyi biz to sí -
tott ra vo nat ko zóan egész sé gi nyi lat ko za tot kér. A kiegé szí tô biz to sí -
tás ra tett aján lat és egész sé gi nyi lat ko zat alap ján a biz to sí tó koc -
kázat el bí rá lást vé gez, majd az aján lat el fo ga dá sát a köt vé nyen iga -
zol ja.

2. A biz to sí tó nak  jo gá ban áll az aján la ton sze rep lô nél ma ga sabb dí jat
megál la pí ta nia, il let ve az aján la tot egyéb mó do sí tá sok kal el fo gad -
nia. Lé nye ges el té rés ese tén a biz to sí tó er re a szer zô dô fi gyel mét a
köt vény kiadá sa kor írás ban fel hív ja.
Ha a köt vény tar tal ma az aján lat tól el tér, és az el té rést a szer zô dô ti -
zen öt na pon be lül nem ki fo gá sol ja, a szer zô dés a köt vény tar tal ma
sze rint jön lét re.

3. A biz to sí tó nak jo gá ban áll a je len kiegé szí tô biz to sí tás ra tett aján la -
tot a LÁF II. fe je ze té nek 3. pont ja sze rint ha tár idôn be lül  tel jes egé -
szé ben, vagy csak va la mely biz to sí tott ra vo nat ko zóan in dok lás nél -
kül eluta sí ta ni. 

4. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az aján la ton  meg je lölt biz to sí tot tak ra  a
LÁF II. fe je ze té nek meg fe le lôen kez dô dik, de a biz to sí tó 6 ha vi vá -
ra ko zá si idôt köt ki.
A vá ra ko zá si idô tar ta ma alatt a biz to sí tó csak a baleset bôl ere dô
ese mé nyek re vál lal ja a koc ká za tot. Amennyi ben a vá ra ko zá si idôn
be lül be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mény nem baleset kö vet kez mé -
nye, szol gál ta tás nem ke rül ki fi ze tés re, és a biz to sí tó a biz to sí tott ra
be fi ze tett dí jat vissza té rí ti.

5. A kiegé szí tô biz to sí tás – bár me lyik biz to sí tá si év for du ló val – utó lag
is meg köt he tô, va la mint a meg lé vô kiegé szí tô biz to sí tás ra új biz to -
sí tot tak  je lent he tôk be.
Amennyi ben a kiegé szí tô biz to sí tás utó lag ke rül meg kö tés re, il let -
ve  új biz to sí tot tak lép nek a szer zô dés be, rá juk vo nat ko zóan a biz -
to sí tó a koc ká zat vi se lé se, il let ve  a  vá ra ko zá si idô  leg ko ráb ban a
biz to sí tá si év for du ló nap ján kez dô dik, fel té ve, hogy a biz to sí tot tak
meg ne ve zé se meg tör tént és a szer zô dés bô ví té sét a biz to sí tó koc -
ká zat el bí rá lá sa el fo gad ta.

IV. A kiegé szí tô biz to sí tás  meg szû né se

1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az adott biz to sí tott(ak)ra vo nat ko zóan
meg szû nik
– a biz to sí tott ha lá lá nak nap já val;
– a biz to sí tott 65. szü le tés nap ját kö ve tô biz to sí tá si év for du lót

megelô zô na pon;
– ha a biz to sí tott ál lan dó lak cí me már nem azo nos a koc ká zat vi se -

lés he lyé vel, a lak cím vál to zást kö ve tô biz to sí tá si év for du lót
megelô zô na pon.

2. Amennyi ben a szer zô dô ter mé sze tes sze mély, és a biz to sí tást ön ál ló
fog lal ko zá sa vagy üz le ti te vé keny sé gi kö rén kí vül kö töt te, jo gá ban
áll a kiegé szí tô biz to sí tá si szer zô dést az an nak lét re jöt té rôl szó ló tá -
jé koz ta tó (köt vény) kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 30 na pon be lül in -
dok lás nél kül fel mon da ni. 
Ez eset ben a biz to sí tó a szer zô dô írás be li nyi lat ko za tá nak beér ke zé -
sét kö ve tô 15 na pon be lül visszautal ja a kiegé szí tô biz to sí tás ra be fi -
ze tett dí jat.

V. A biz to sí tás dí ja

1. A  kiegé szí tô biz to sí tás – vá lasz tott biz to sí tá si össze gé hez tar to zó –
kez de ti dí ja biz to sí tot tan ként, a biz to sí tot tak kor cso port já tól füg -
gôen ke rül megál la pí tás ra.
Amennyi ben a biz to sí tott fog lal ko zá sa, te vé keny sé gi kö re, egész sé -
gi ál la po ta in do kol ja, a biz to sí tó nak jo gá ban áll az aján la ton sze rep -
lô nél ma ga sabb dí jat megál la pí ta ni.

2. A biz to sí tó a biz to sí tá si év for du ló val fe lül vizs gál ja a kiegé szí tô biz to -
sí tás dí ját, s amennyi ben va la mely biz to sí tott a díj szá mí tás szem -
pont já ból ma ga sabb kor cso port ba ke rül, a biz to sí tó a dí jat a biz -
to sí tott ko rá nak meg fe le lôen – a biz to sí tá si összeg vál to zat la nul ha -
gyá sa mel lett – megeme li. 

3. Az alap biz to sí tás ér ték kö ve tô in de xá lá sa (LÁF V. 6. pont) je len kiegé -
szí tô biz to sí tást nem érin ti.

4. A je len kiegé szí tô biz to sí tás dí ját az alap biz to sí tás sal egyide jû leg, az -
zal azo nos mó don és gya ko ri ság gal kell meg fi zet ni.

VI. Biz to sí tá si szol gál ta tás

1. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül, ha va la mely biz to sí tott a je len
kiegé szí tô biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül el -
ha lá lo zik.

2. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a ked vez mé nye zett a je -
len kiegé szí tô biz to sí tás ra ér vé nyes biz to sí tá si összeg re jo go sult. 
A biz to sí tá si össze get – va la mennyi biz to sí tott ra egy sé ge sen – a
szer zô dô vá laszt ja meg az aján lat té tel kor.

VII. Köz lé si és vál to zás be je len té si kö te le zett ség

1. A szer zô dôt és biz to sí tot tat egyaránt a LÁF VII. fe je ze té nek meg fe le -
lôen köz lé si kö te le zett ség ter he li.
A biz to sí tó jo go sult a kö zölt ada tok el lenôr zé sé re, és e cél ból a biz -
to sí tott egész sé gi ál la po tá ra, te vé keny sé gé re, élet kö rül mé nyei re vo -
nat ko zó to váb bi kér dé se ket te het fel, és or vo si vizs gá la tot is elôír hat.

2. A szer zô dô és a biz to sí tott a szer zô dés tar ta ma alatt 15 na pon be -
lül kö te les írás ban be je len te ni a biz to sí tott fog lal ko zá sá nak, sza ba -
di dôs te vé keny sé gé nek a vál lalt koc ká zat (pél dául baleset ve szély)
szem pont já ból tör té nô lé nye ges meg vál to zá sát.

3. A biz to sí tott aláírá sá val hi te le sít ve fel ha tal maz za ke ze lô or vo sait, az
ôt ke ze lô kór há za kat és egész ség ügyi in téz mé nye ket, az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tá rat és a tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tô he -
lye ket, hogy az ál ta luk nyil ván tar tott - a koc ká zat el vál la lá sá val és a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel össze füg gô, a biz to sí tott
egész sé gi ál la po tá ra és egész ség biz to sí tá si el lá tá sai ra vo nat ko zó –
ada to kat a biz to sí tó ké ré sé re átad ják.
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VIII. A szol gál ta tás tel je sí té sé nek fel té te lei

1. A biz to sí tá si ese ményt a LÁF VIII. fe je ze te 1. pont já nak meg fe le -
lôen kell be je len te ni.

2. A biz to sí tó a szol gál ta tá so kat az igény el bí rá lá sá hoz szük sé ges
összes irat beér ke zé sé tôl szá mí tott 15 na pon be lül tel je sí ti.

3. A biz to sí tá si szol gál ta tás igény be vé te lé hez a szol gál ta tás ra jo go sult -
nak az aláb bi ira to kat kell be mu tat nia, il let ve átad nia:
– a biz to sí tá si köt vényt és a biz to sí tó ké ré sé re a díj fi ze tés iga zo lá sát;
– a biz to sí tott ha lot ti anya köny vi ki vo na tát és a ha lál okát iga zo ló

or vo si vagy ha tó sá gi bi zo nyít ványt;
– ha tó sá gi el já rás ese tén a nyo mo zást le zá ró (vagy a nyo mo zás meg -

ta ga dá sá ról szó ló) ha tá ro za tot, vád ira tot, il let ve a bí rói íté le tet;
– a jo go sult ság (ked vez mé nye zett ség), to váb bá a biz to sí tá si ese -

mény és a biz to sí tá si összeg megál la pí tá sá hoz szük sé ges egyéb
okira to kat.

Szük ség ese tén a biz to sí tó egyéb iga zo lá so kat is be kér het, és jo gá -
ban áll a be je len té sek és fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el lenôr zé se.

IX. A biz to sí tó men te sü lé se, ki zá rá sok

1. A köz lés re, il le tô leg a vál to zás be je len té sé re irá nyu ló kö te le zett ség
meg sér té se ese té ben a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tás tel je sí té se
alól, 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 a szer zô dés kö tés kor, il let ve a szer zô dés mó do -
sí tá sa 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; vagy

– a szer zô dés meg kö té sé tôl a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez téig 
5 év már el telt.

2. 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 tá si ese ményt a megadott ha tár idôn be lül nem je len tik be,
és emiatt lé nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet len né vál nak.

3. A biz to sí tó a biz to sí tá si összeg ki fi ze té se alól men te sül, ha a biz to sí -
tott a ked vez mé nye zett szán dé kos ma ga tar tá sa kö vet kez té ben
vesz tet te éle tét. 

4. A szer zô dés a biz to sí tá si összeg ki fi ze té se nél kül szû nik meg, ha a
biz to sí tott
– szán dé ko san el kö ve tett sú lyos bûn cse lek mé nye foly tán vagy az -

zal össze füg gés ben, vagy
– a szer zô dés kö tés tôl szá mí tott két éven be lül el kö ve tett ön gyil kos -

sá ga kö vet kez té ben 
halt meg.

5. A biz to sí tó ki zár ja koc ká zat vi se lé si kö ré bôl azon ese mé nye ket,
ame lyek köz vet le nül vagy köz vet ve össze füg gés ben áll nak:
– HIV fer tô zés sel;
– ra dioak tív mag ener gia vagy io ni zá ló su gár zás ha tá sá val (ki vé ve a

te rá piás cé lú or vo si ke ze lést);
– a biz to sí tott el me- vagy tu dat za va rá val,
– a ver seny sze rû spor to lás, edzés köz ben be kö vet ke zett ese mé nyek kel,
– kü lö nö sen koc ká za tos hob bi, sport te vé keny ség, ext rém sport

(töb bek kö zött bar lan gá szat, bú vár ko dás, szik la-, fal- és hegy má -
szás, bungee jumping), va la mint a mo to ros meg haj tá sú szá raz föl -
di-, ví zi-, il let ve mo to ros vagy mo tor nél kü li lé gi jár mû vek hasz ná -
la tá val já ró sport ágak ûzé se köz ben be kö vet ke zett ese mé nyek kel;

– re pü lés hez kap cso ló dó ese mé nyek kel (töb bek kö zött ej tô er nyôs
ug rás sal, sár kány re pü lés sel), ki vé ve az utas ként, pi ló ta ként, sze -
mély zet ként va ló rész vé telt a szer ve zett lé gi utas for ga lom ban;

– a biz to sí tott fegy ve res szol gá la tá nak tel je sí té se köz ben, il let ve a
biz to sí tott fegy ver vi se lé sé nek vagy fegy ver hasz ná la tá nak so rán,
az zal össze füg gés ben be kö vet ke zett ese mé nyek kel;

– há bo rús, pol gár há bo rús ese mé nyek kel, ter ror cse lek mé nyek kel,
fel ke lés sel, lá za dás sal, za var gás sal, tüntetéssel.

X. Egyéb ren del ke zé sek

1. Je len kiegé szí tô biz to sí tás  több let ho zam ból  va ló ré sze se dés re nem
jo go sít.

2. Je len kiegé szí tô biz to sí tás ma ra dék jo gok kal, azaz vissza vá sár lá si és
díj men tes le szál lí tá si le he tô ség gel  nem ren del ke zik.

3. Je len kiegé szí tô biz to sí tás ra köt vény köl csön  nem igé nyel he tô.

4. Je len kiegé szí tô biz to sí tás biz to sí tott ja  csak az alap biz to sí tás szer zô -
dô jé nek és a töb bi biz to sí tott be le gye zé sé vel lép het a szer zô dô he -
lyé be. A be lé pés hez a biz to sí tó hoz in té zett írás be li nyi lat ko zat szük -
sé ges.

Vá laszt ha tó fe de zet tí pu sok

Bázis cso mag Komfort cso mag Európa cso mag

Biz to sí tá si összeg 100000 Ft 200000 Ft 300000 Ft

Korcsoportok
Életkor* (év)

1–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–65

* Életkor: az aktuális biztosítási évforduló évszámából levonva a születési év.



E4) Kiegészítô utazási biztosítás feltételei

I. Általános rendelkezések

1. Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô utazási biztosítás sza bá -
lyait tartalmazza.

II. Biztosítottak

1. Az Uta zá si ki egé szí tõ biz to sí tást az ve he ti igény be, aki nek az UNIQA
Biz to sí tó Zrt.-vel kö tött ér vé nyes la kás biz to sí tá sa van, és a biz to sí tá -
si aján la ton és köt vé nyen a szol gál ta tás meg je lö lés re ke rült.

2. Nem le het nek biz to sí tott sze mé lyek:
– a biz to sí tá si aján lat té tel idõ pont já ban 65. élet évü ket be töl tött

sze mé lyek;
– Ma gyar or szág te rü le tén kí vül (to váb bi ak ban: kül föld) 90 na pot

meg ha la dó an (to váb bi ak ban: tar tó san) mun kát vég zõ sze mé lyek
és ve lük együtt tar tóz ko dó csa lád tag ja ik, va la mint bár mi lyen ok -
ból tar tó san kül föld ön tar tóz ko dó sze mé lyek;

– de vi za kül föl di nek mi nõ sü lõ sze mé lyek;
– aki ma gyar or szá gi gyógy ke ze lé si költ sé gek re nem ren del ke zik a

jog sza bály ok ban meg ha tá ro zott mér té kû fe de zet tel, vagy ezen
költ sé gek ki egyen lí té sé re al kal mas biz to sí tás sal.

III. A se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó

1. A se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó az a jo gi sze mély, aki a biz to sí tó val
szer zõ dé ses kap cso lat ban áll és a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok vo -
nat ko zá sá ban a biz to sí tót kép vi se li. A se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá so -
kat ki zá ró la go san a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó nyújt ja.

2. A fel té te lek alap ján nyúj tott biz to sí tá si szol gál ta tá so kat a biz to sí tó a
szám lát ki ál lí tó se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó nak fi ze ti ki. Ki vé telt ké -
pez, ha a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó jó vá ha gyá sá val egyen lí tet ték
ki a szám lát, eb ben az eset ben a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó – a
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott összeg mér té ké ig – a szám la ki egyen -
lí tõ jé nek té rí ti meg a költ sé ge ket.

IV. Te rü le ti ha tály

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed Ma gyar or szág te rü le tén kí vül
egész Eu ró pá ra.
Gép jár mû se gít ség nyúj tás ese tén a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se nem ter -
jed ki az aláb bi or szá gok te rü le té re: Iz land, Spitzbergák, Ka ná ri-szi ge -
tek.

V. A biz to sí tó szol gál ta tá sai

A biz to sí tó a je len szer zõ dés ér tel mé ben a biz to sí tá si ese mény be kö -
vet keztekor váll al ja a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó köz re mû kö dé sé vel a
se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok meg szer ve zé sét, le bo nyo lí tá sát, és a
költ sé gek fe de ze tét a választott csomagban meg ha tá ro zott biz to sí tá si
össze gek mér té ké ig, az aján la ton és a köt vény ben meg je lölt fe de zet tí -
pus nak meg fe le lõ en. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gét az év
min den nap ján, na pi 24 órá ban váll al ja.

1. Gép jár mû

Je len szer zõ dés ér tel mé ben gép jár mû nek mi nõ sül a ma gyar ha tó ság
ál tal for ga lom ba he lye zett és ér vé nyes ma gyar rend szám mal és for gal -
mi en ge déllyel el lá tott, az el sõ üzem be he lye zés tõl a biz to sí tá si ese -
mény bekövetkeztéig szá mí tott 6. évét be nem töl tött sze mély -
gép ko csi.

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed:
– min den gép jár mû re, mely ben a fõbiztosított ve ze tõ ként, vagy va -

la me lyik társbiztosított ve ze tõ ként és a fõbiztosított utas ként
van úton, be le ért ve a bé relt gép jár mû vet is;

– a von ta tott után fu tó ra, cso mag- és csó nak tar tó ra, szál lí tott ra ko -
mány ra, ki vé telt ké pez az élõ ál lat és az üz le ti cél lal szál lí tott áru.

1.1. Au tó men tô-szol gá lat

Ha a gép jár mû uta zás so rán bár mely ok ból be kö vet ke zô üzem kép te -
len sé ge mi att kép te len foly tat ni út ját, a biz to sí tó az aláb bi szol gál ta tá -
so kat nyújt ja:

a) Gyors se gély
Köz vet le nül a biz to sí tá si ese mény he lyén, au tó men tô jár mû(vek) és
szak em ber se gít sé gé vel a gép jár mû ha tó sá gi elô írá sok nak meg fe le lô
me net ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sa. A szol gál ta tást egy biz to sí tá si év -
ben leg fel jebb há rom al ka lom mal le het igény be ven ni.
A gyors se gély szol gál ta tás csak ide ig le nes ja ví tás nak mi nô sül, a gép jár -
mû mi elôb bi, tar tós és üzem biz tos ja ví tá sa a biz to sí tott fe le lôs sé ge.

b) Von ta tás
Amennyi ben a me net kép te len gép jár mû vet a biz to sí tá si ese mény he -
lyén nincs le he tô ség me net ké pes sé ten ni, a hely szín re ér ke zô au tó -
men tô a legközelebb esô mû hely be von tat ja (szál lít ja). A szol gál ta tást
egy biz to sí tá si év ben leg fel jebb há rom al ka lom mal le het igény be ven ni.

1.2. Ha za- vagy to vább uta zás a gép jár mû hasz nál ha tat lan ná vá lá sa 
ese tén

Ha a gép jár mû uta zás so rán bár mely ok ból be kö vet ke zô üzem kép te -
len sé ge mi att kép te len foly tat ni út ját – ide ért ve a gép jár mû kül föld ön
va ló el lo pá sát is –, a biz to sí tott kény te len uta zá sát meg sza kí ta ni (be le -
ért ve az ál lan dó lak he lyé re tör té nô uta zást is), a biz to sí tó az aláb bi
szol gál ta tást nyújt ja:
A biz to sí tó vi se li a biz to sí tot tak úti költ sé ge it – az uta zás ere de ti cél já -
nak meg fe le lô hely szín és a biz to sí tá si ese mény hely szí ne kö zött (be le -
ért ve a ja ví tó mû hely be va ló oda-vissza utat), vagy a biz to sí tot tak ál lan -
dó lak he lyé re és on nan – a biz to sí tott vagy az ál ta la meg ne ve zett sze -
mély ré szé re – ja ví tó mû hely be és vissza. Az uta zás menetrendszerinti
tö meg köz le ke dé si esz köz zel – egyé ni vá lasz tás alap ján – a min den ko ri
leg rö vi debb út vo na lon tör tén het.

1.3. Bérgépkocsi

Ha a gép jár mû uta zás so rán bár mely ok ból be kö vet ke zô üzem kép te -
len sé ge mi att kép te len foly tat ni út ját – ki zár va a gép jár mû lo pá sát –, 
a biz to sí tott kény te len uta zá sát meg sza kí ta ni (be le ért ve az ál lan dó lak -
he lyé re tör té nô uta zást is), a biz to sí tó az aláb bi szol gál ta tást nyújt ja:
A biz to sí tó váll al ja bérgépkocsi biz to sí tá sát leg fel jebb 2 nap ra.
A Ha za- vagy to vább uta zás a gép jár mû hasz nál ha tat lan ná vá lá sa ese -
tén és a Bérgépkocsi szol gál ta tá sok kö zül egy biz to sí tá si ese mény al kal -
má val csak az egyik szol gál ta tás ve he tô igény be.

2. Bal eset, be teg ség

Je len szer zô dés ér tel mé ben

Bal eset:
A biz to sí tott sze mély aka ra tán kí vül, hir te len fel lé pô kül sô me cha ni kus
vagy ve gyi ha tás, mely nek kö vet kez té ben a biz to sí tott egy éven be lül
meg hal vagy tes ti sé rü lést, egész ség ká ro so dást szen ved.

Sú lyos meg be te ge dés:
A biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ban hir te len be kö vet ke zô, nem várt,
ked ve zôt len vál to zás – akut meg be te ge dés –, mely sür gôs or vo si se gít -
ség, szak or vo si el lá tás hi á nyá ban to váb bi egész ség rom lást okoz, ha lál -
hoz ve zet het.
A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge azon pa na szok, be teg sé gek vo -
nat ko zá sá ban, me lyek az uta zás meg kez dé se elôt ti hat hó na pon be lül
már fenn ál ló, or vo si ke ze lést igény lô bal eset, be teg ség ered mé nye ként
kö vet kez tek be, nem áll fenn.
A biz to sí tó szol gál ta tá sai a biz to sí tott bal ese te és sú lyos meg be te ge dé -
se vo nat ko zá sá ban áll nak fenn.

A szol gál ta tás ról va ló dön tés:
A se gély hí vó szá mon hí van dó or vo si ügye let ve ze tô hoz dön tést or vo si
szem pont ból a biz to sí tó szol gál ta tá sá nak for má já ról és faj tá já ról.

2.1. Ke re sés, men tés, ki men tés

Ha biz to sí tot tat uta zá sa so rán bal eset vagy sú lyos meg be te ge dés mi -
att ke res ni vagy men te ni kell, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi a le he tô
leg ha té ko nyabb se gít sé get. En nek ke re té ben a biz to sí tó té rí ti a biz to -
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sí tott sze mély fel ku ta tá sá nak és a legközelebb fek vô gép jár mû vel jár -
ha tó útig vagy a bal eset hely szí né hez legközelebb fek vô kór há zig tör -
té nô el szál lí tá sá nak iga zolt költ sé ge it. Ha or vo si lag in do kolt, il let ve a
bal eset hely szí né bôl ere dô en szük sé ges, ak kor a men tés bár mi lyen
mó don ki vi te lez he tô.

2.2.Kül föld rôl va ló ha za szál lí tás, men tô au tó val tör té nô szál lí tás

Ha biz to sí tott nak uta zá sa so rán bal eset vagy sú lyos meg be te ge dés mi -
att azon na li be teg szál lí tás ra van szük sé ge (be le ért ve a men tô au tó val,
kül föld rôl tör té nô ha za szál lí tást is), ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi a se -
gély nyúj tást. A biz to sí tá si fe de zet ilyen eset ben ki ter jed a re pü lô gé pes
be teg szál lí tás ra is.

Biz to sí tó ezen biz to sí tá si összeg ke re té ben, or vo si szem pont ból szük -
sé ges és or vos ál tal el ren delt re pü lô gé pes be teg szál lí tást kí nál a la kó -
he lyig vagy a meg be te ge dés, il let ve bal eset spe ci á lis ese té re kü lö nö sen
al kal mas be ren de zés sel ren del ke zô kór há zig. Eb be be le ér ten dô a re pü -
lés so rán szük sé ges ápo lás és or vo si el lá tás az zal a fel té tel lel, hogy a
biz to sí tott sze mélyt köz vet len élet ve szély, avagy sú lyos egész ség-ká ro -
so dás fe nye ge ti. Ezen biz to sí tá si összeg ke re té ben egyéb szük sé ges
men tô esz kö zök (men tô au tó, ha jó, stb.) költ sé ge it is fe de zi a biz to sí tó.
A re pü lô gé pes be teg szál lí tás szük sé ges sé gé rôl a se gély hí vó szá mon el -
ér he tô ügye le tes or vo sok dön te nek kon zul tál va akár a biz to sí tott ke ze -
lô or vo sá val; ôk vá laszt ják ki a meg fe le lô szál lí tó esz közt is. A biz to sí tá si
fe de zet ki ter jed a ha za szál lí tás költ sé ge i re, amennyi ben or vo si vé le -
mény sze rint a biz to sí tott nak négy hét nél hosszabb fo lya ma tos kór há -
zi ke ze lés szük sé ges. Ha a biz to sí tot tat me net rend sze rû re pü lô gép já ra -
ton szál lít ják vissza kül föld rôl, ak kor a biz to sí tó váll al ja egy fô, ve le uta -
zó, a biz to sí tott sze méllyel kö zös ház tar tás ban élô csa lád tag uta zá sá val
já ró több let költ sé ge ket. Men tô re pü lô gép pel tör té nô be teg szál lí tás
ese tén is csat la koz hat a be teg hez kí sé rô, amennyi ben a gé pen a hely -
vi szo nyok ezt meg en ge dik.

2.3. Szál lí tás át he lye zés cél já val

A biz to sí tó meg szer ve zi a biz to sí tott uta zá sa so rán bal ese té vel vagy sú -
lyos meg be te ge dé sé vel kap cso la tos, or vo si szem pont ból cél sze rû és
szük sé ges má sik kór ház ba, la kó hely re, a la kó hely hez leg kö ze leb bi kór -
ház ba tör té nõ át szál lí tást. A szol gál ta tás ról és a meg fe le lõ szál lí tó esz -
köz rõl min den eset ben a se gély hí vó szá mon el ér he tõ ügye le tes or vos
dönt.
A biz to sí tá si fe de zet ki ter jed a re pü lõ gé pes át szál lí tás ra is; ez azt a szál -
lí tást je len ti, amely nek so rán a be teg az õt el sõ ként el lá tó kór ház ból át -
ke rül egy köz pon ti kór ház ba vagy egy olyan spe ci á lis te rü let re sza ko -
so dott osz tály ra, amely az utó ke ze lés hez elég sé ges fel sze relt ség gel
ren del ke zik.

2.4. Holt test ha za szál lí tá sa

Ha biz to sí tott uta zá sa so rán bal eset vagy sú lyos meg be te ge dés kö vet -
kez té ben el ha lá lo zik, a biz to sí tó a hoz zá tar to zók kí ván sá ga sze rint
meg szer ve zi a holt test ha za szál lí tá sát ma gyar or szá gi te met ke zé si hely -
re, il let ve la kó he lyé re, vagy át váll al ja a kül föl di te me tés költ sé ge it.

2.5. Kis ko rú gyer mek, csa lád ha za szál lí tá sa

Ha az uta zás so rán a biz to sí tott sze méllyel uta zó 14 éves kor alat ti
gyer mek(ek)rôl a biz to sí tott sze mély ha lá la, bal ese te vagy sú lyos meg -
be te ge dé se kö vet kez té ben sem a biz to sí tott sze mély, sem a ve le
együtt uta zó, ve le kö zös ház tar tás ban élô csa lád tag nem tud gon dos -
kod ni, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi, hogy a gyer me ket kí sé rô vel az ál -
lan dó la kó hely re ha za szál lít sák.

Biz to sí tó ak kor is fel ajánl ja ezt a szol gál ta tást, ha sa ját jár mû vel va ló
uta zás ese tén a biz to sí tott sze mély, mint egye dü li gép jár mû ve ze tô,
bal eset vagy sú lyos meg be te ge dés mi att ve ze tés kép te len né vá lik, és
uta sa it, a ve le kö zös ház tar tás ban élô csa lád ta go kat a hely szí nen lé vô
gép jár mû vel egye tem ben ha za kell szál lí ta ni.
A biz to sí tó váll al ja a fen ti biz to sí tá si ese mény bekövetkeztével a biz to -
sí tot tal együtt uta zó kis mé re tû há zi ál lat ok ha za szál lí tá sát is.

2.6. Or vo si ke ze lés költ sé gei

Ha a biz to sí tott uta zá sa so rán bal eset vagy sú lyos meg be te ge dés kö -
vet kez té ben kór há zi tar tóz ko dás vagy já ró be teg-ke ze lés vá lik szük sé -
ges sé, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi az or vo si ke ze lést.

A biz to sí tó váll al ja a fen ti biz to sí tá si ese mény bekövetkeztével szük sé -
ges sé vá ló azon gyógy sze rek be szer zé sét és a biz to sí tott il let ve ke ze lô -
or vo sa ren del ke zé sé re bo csá tá sát, me lyek a hely szí nen nem sze rez he -
tô ek be. A biz to sí tó szol gál ta tá sa csak a szer ve zés, kéz be sí tés és a vám -
ke ze lés költ sé ge i re ter jed ki, a gyógy szer árá ra és az ez zel kap cso la tos
költ sé gek re (vám, adó stb.) nem.
A biz to sí tó nem kö te les szol gál ta tást nyúj ta ni, ha a ke ze lés olyan be -
teg sé gek il let ve bal ese ti kö vet kez mé nyek mi att vá lik szük sé ges sé, ame -
lyek a kül föl di tar tóz ko dást köz vet le nül meg elô zô hat hó na pon be lül
or vo si ke ze lés vagy el len ôr zés alatt áll tak. Fo gá sza ti pa nasz ese tén csak
sür gõs sé gi eset ben ad fe de ze tet a biz to sí tó fo gan ként 150 euróig, ma -
xi mum 3 fog ese té ben.

2.7. Be teg lá to ga tás

Ha a biz to sí tott uta zá sa so rán bal eset vagy sú lyos meg be te ge dés mi -
att 10 nap nál to vább tar tó kór há zi tar tóz ko dás vá lik szük sé ges sé, ak -
kor a biz to sí tó meg szer ve zi egy sze mély uta zá sát a kór há zi tar tóz ko dás
hely szí né re, és on nan vissza az ál lan dó la kó he lyé re. A biz to sí tó ezen
úti-, és szál lás költ sé get át váll al ja.

2.8. Tar tóz ko dás meg hosszab bí tá sa

Ha a biz to sí tott uta zá sa so rán bal ese tet vagy sú lyos meg be te ge dést
szen ved, amely nem te szi le he tô vé a meg fe le lô be teg szál lí tást, és az ál -
lan dó la kó hely re va ló ha za u ta zás nem kezd he tô meg az ere de ti leg ter -
ve zett idô pont ban, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi az eset le ges to váb bi
tar tóz ko dást és a szál lást. A biz to sí tó a szám lá val iga zolt a ha za u ta zás -
sal kap cso la tos több let költ sé ge ket át váll al ja.

2.9. Uta zás meg sza kí tá sa/vissza uta zás

Ha a biz to sí tott sze mély uta zá sát az elô re el ter ve zett idô pont nál ko ráb -
ban kény te len be fe jez ni, mert ô ma ga, vagy a ve le kö zös ház tar tás ban
élô csa lád tag ja hir te len, sú lyo san meg be teg szik, bal ese tet szen ved
vagy el ha lá lo zik, vagy mert je len tôs va gyo ni kár ér te, vagy mert a cél -
hely szí nen hir te len há bo rú vagy bel sô za var gás tört ki vagy ter mé szeti
ka taszt ró fa kö vet ke zett be, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi a ha za u ta -
zást. A biz to sí tó át váll al ja az ere de ti leg ter ve zett vissza uta zás költ sé -
gein túl me nô en fel me rü lô több let költ sé get.

3. Uta zás

3.1.Hi va ta los ira tok új bó li be szer zé se

Ha a biz to sí tott sze mély kül föl di uta zá sa so rán el vesz ti hi va ta los ira tait,
me lyek uta zá sa foly ta tá sá hoz nél kü löz he tet le nek, a biz to sí tó se gít sé get
nyújt az ira tok új bó li be szer zé sé hez. Az új bó li be szer zés költ sé ge it a
biz to sí tó meg té rí ti. 

3.2. Jo gi ta nács adás*

A biz to sí tó jo gi ta nács adást szer vez meg a biz to sí tott sze mély ré szé re,
amennyi ben ma gán jel le gû kül föl di uta zá sa so rán a biz to sí tá si szol gál -
ta tás sal vagy az el le ne in dí tott ha tó sá gi el já rás sal kap cso lat ban vá lik
szük sé ges sé.
A ta nács adó el sô ta nács adá sá val kap cso lat ban kül föld ön fel me rü lô
költ sé ge ket a biz to sí tó meg té rí ti.

3.3. Vissza hí vás uta zás ról

Ha a biz to sí tott sze méllyel kö zös ház tar tás ban élô csa lád tag vagy kö -
ze li hoz zá tar to zó já nak ha lá la, hir te len meg be te ge dé se vagy a biz to sí -
tott sze mély va gyo ná nak je len tôs mér té kû ká ro so dá sa mi att szük sé -
ges sé vá lik a biz to sí tott kül föl di uta zás ról va ló vissza hí vá sa, a biz to sí tó
a kö ze li hoz zá tar to zó írás be li ké ré sé re meg te szi a szük sé ges in téz ke dé -
se ket az e cél ra al kal mas esz kö zök ál tal, és át váll al ja az ez zel kap cso lat -
ban fel me rü lô költ sé ge ket.

3.4. Tol mács szol gá lat

A biz to sí tó váll al ja, hogy a biz to sí tott sze mély nek kül föl di uta zá sa so -
rán a biz to sí tá si szol gál ta tás sal vagy az el le ne in dí tott ha tó sá gi el já rás -
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sal kap cso lat ban tol má csot bo csát ren del ke zé sé re. Az ez zel kap cso lat -
ban fel me rü lô költ sé ge ket a biz to sí tó vi se li.

3.5 Óvadék

Amennyiben a biztosított személy ellen külföldi utazása során szabály -
sér tés vagy gondatlanságból elkövetett bûncselekmény vádjával el já -
rás indul meg, a biztosító a kötvényben meghatározott összeg mér té -
kéig vállalja a biztosított terhére megállapított óvadék vagy hasonló
biz to síték megfizetését. Az óvadék kamatmentes kölcsönnek minôsül,
melyet a biztosított hat hónapon belül köteles a biztosítónak vissza -
fizetni.

4. Poggyász biz to sí tás

4.1. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé sé nek te rü le ti ha tá lya

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed Ma gyaror szág te rü le tén kí vül
egész Eu ró pá ra.

4.2. A biz to sí tá si ese mény, biz to sí tó szol gál ta tá sa

A biz to sí tó vál lal ja, hogy a biz to sí tott sze mély ál tal kül föl di uta zás ra
ma gá val vitt úti poggyász el lo pá sa, el rab lá sa, baleset bôl, ele mi kár ból
ere dô meg sem mi sü lé se ese té ben a ke let ke zett kárt szer zô dé sen ként
táblázatban jelzett ér té kig meg té rí ti, egy biz to sí tá si év ben leg fel jebb
két al ka lom mal.

Je len szer zô dés bôl ki zárt tár gyak:
– ék sze rek (ideért ve a ka ró rát)
– ne mes fé mek, drá ga kö vek
– gyûj te mé nyek
– mû vé sze ti al ko tá sok
– fi ze tô esz köz, fi ze tést he lyet te sí tô bár mi lyen esz köz (ideért ve a kész -

pénzt, bank kár tyát, csek ket, bár mi lyen szol gál ta tás igény be vé te lé re
jo go sí tó utal ványt, bér le tet, me net je gyet)

– ér ték pa pír, ta ka rék be tét
– szôr me
– ok má nyok
– sport esz kö zök (ideért ve a ke rék párt)
– mû sza ki cik kek (kü lö nö sen: vi deo ka me ra, (di gi tá lis)fény ké pe zô gép,

lap-top, palm-top, mo bil te le fon, me ne dzser kal ku lá tor)
– hang sze rek
– mun ka vég zés cél já ra szol gá ló esz kö zök.

A poggyász biz to sí tás nem ter jed ki a poggyászt tá ro ló esz kö zök re (bô -
rönd, tás ka stb.)

4.3. Je len szer zô dés bôl ki zárt ese mé nyek

– a poggyász el vesz té se, el ha gyá sa, ôri zet le nül ha gyá sá ból ere dô el tû -
né se,

– a gép jár mû kí vül rôl lát ha tó ré szé bôl, utas tér bôl (be leért ve a kesz tyû -
tar tót is) va ló el tu laj do ní tás,

– a gép jár mû le nem zárt me rev bur ko la tú cso mag te ré bôl va ló el tu laj -
do ní tás,

– a gép jár mû nem me rev bur ko la tú cso mag te ré bôl va ló el tu laj do ní tás,
– a gép jár mû cso mag te ré bôl va ló el tu laj do ní tás, ab ban az eset ben, ha

a cso mag tér be tör té nô erô sza kos be ha to lás nem egyér tel mûen bi zo -
nyí tott,

– éj sza ká ra (22 óra és reg gel 6 óra kö zött), il let ve a szál lás hely el fog la -
lá sa után ôri zet len gép jár mû fel tö ré sé bôl ere dô el tû nés,

– kem pin ge zés ese tén nem a ha tó sá gi lag ki je lölt kem ping he lyen be -
kö vet ke zett el tu laj do ní tás (vadkemping).

4.4. A biz to sí tá si szol gál ta tás el bí rá lá sá hoz be nyúj tan dó do ku men tu mok

Min den poggyász biz to sí tá si igény el bí rá lá sá hoz – a Se gít ség nyúj tá si
szol gál ta tá sok fel té te lei ben meg ha tá ro zot ta kon túl – az aláb bi do ku -
men tu mok be nyúj tá sa szük sé ges:
– név re szó ló, rész le tes (az ese mény kö rül mé nyeit, he lyét, ide jét stb.

be mu ta tó) rend ôr sé gi jegy zô könyv, ha tó sá gi irat
– az el tûnt poggyász ér té két iga zo ló szám lák (en nek hiá nyá ban a biz -

to sí tó a biz to sí tott nyi lat ko za ta alap ján a ma gyaror szá gi – KSH ál tal
megál la pí tott – pót lá si ér té ket ve szi fi gye lem be)

VI. Közlési kötelezettség

Szerzôdéskötéskor a szerzôdô és a biztosított köteles a biztosítás el vál -
la lása szempontjából minden olyan lényeges körülményt, adatot a biz -
to sí tóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett.
A biztosító jogosult – a biztosítási veszélyközösség védelmének ér de ké -
ben – a közölt adatok ellenôrzésére, melyre a szerzôdéskötéskor a szer -
zôdô és a biztosított felhatalmazza a biztosítót. A biztosított az egész -
ségi állapota vonatkozásában felmenti az ôt kezelt és a jövôben kezelô
orvost, kórházat egyéb egészségügyi intézményt, társadalombizto sí -
tási kifizetôhelyet az orvosi titoktartás alól, valamint másik biztosítót a
biz tosítási titoktartás alól. A biztosított/szerzôdô köteles a biztosítás
tartama alatt – nem biztosítási eseménynek számító – a biztosítás elvál-
lalása szempontjából minden lényeges körülményben, adatban be kö -
vet kezett változást a biztosítónak írásban bejelenteni. Különös tekin tet -
tel a biztosítási ajánlaton feltüntetett adatokra, körülményekre. A köz -
lésre, illetôleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség meg sér -
tése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve,
ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, illetve be nem jelentett körül -
ményt a biztosító a szerzôdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott
köz re a biztosítási esemény bekövetkeztében.

VII. A biz to sí tó men te sü lé se, ki zá rá sok

A biz to sí tó men te sül a szol gál ta tás (egé szé nek vagy ará nyo san egy ré -
szé nek) meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól, amennyi ben bi zo nyít ja,
hogy a biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben fel me rü lô költ sé gek más tel -
je sí té si kö te le zett ál tal meg té rül nek (pl. or szá gok kö zöt ti szer zô dés,
tár sa da lom biz to sí tás, fe le lõs ség biz to sí tás), ki vé telt ké pez a bal eset-biz -
to sí tás. 
Kizárt a gép jár mû vet érin tô se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok vo nat ko zá -
sá ban:
– ver se nye ken va ló rész vé tel vagy az er re va ló fel ké szü lés so rán be kö -

vet ke zett károk
– a biz to sí tott sze mély a gép jár mû ve ze tô je ként üz let sze rû sze mély-,

vagy áru szál lí tás ra hasz nál ja a gép jár mû vet
– a biz to sí tott ál lan dó la kó hely ének 20 ki lo mé te res kör ze tén be lül be -

kö vet ke zett biz to sí tá si ese mé nyek.

Továbbá kizárt a biztosított személy balesete, betegsége vonatkozásá -
ban:
– A biz to sí tott el me- vagy tu dat za va rá val, il let ve ön gyil kos sá gá val vagy

an nak kí sér le té vel, va la mint it tas sá gá val oko za ti össze füg gés ben be -
kö vet ke zô balese tek re.

– A biz to sí tot tat szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se vagy an nak kí -
sér le te so rán, az zal össze füg gés ben ért balese tek re.

– Há bo rús vagy pol gár há bo rús ese mé nyek, ter ror cse lek mé nyek il let ve
bio ló giai fegy ver ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve oko zott balese tek -
re, to váb bá azon bel sô za var gá sok, tün te té sek miatt be kö vet ke zô
balese tek re, me lyek ben a biz to sí tott ak tí van részt vett.

– Mo tor nél kü li és mo to ros re pü lô gé pek kel, re pü lô szer ke ze tek kel, sár -
kány re pü lô vel, min den faj ta ej tô er nyôs ug rás so rán, va la mint re pü lô -
gép sze mély ze te ként el szen ve dett balese tek re.

– A ra dioak tív mag ener gia, io ni zá ló su gár zás ál tal köz vet ve vagy köz -
vet le nül oko zott balese tek re.

– Nap szú rás, hô gu ta, nap su gár ál ta li égés, fa gyás okoz ta sé rü lé sek re.
– Gyógy ke ze lés- vagy gyó gyá sza ti beavat ko zás miatt be kö vet ke zô

egész ség ká ro so dá sok ra (ki vé ve, ha an nak igény be vé te lé re a szer zô -
dés ha tá lya alá tar to zó balese ti ese mény miatt volt szük ség).

– A baleset tel össze füg gés be nem hoz ha tó fer tô zé sek re, az Eu ró pá ban
nem ho nos fer tô zé sek bôl a ro va rok csí pé sei tôl szár ma zó be teg sé -
gekre.

– Szi lárd, fo lyé kony, lég ne mû anya gok szán dé kos be vé te le miat ti mér -
ge zé sek re, sé rü lé sek re, ideért ve a dro go kat, ká bí tó sze re ket is.

– Ha si- vagy al tes ti sérv re (megeme lés re), ha az a baleset tel nincs oko -
za ti össze füg gés ben.

– Porc ko rong sé rü lé sek re, to váb bá nem balese ti ere de tû vér zé sek re és
agy vér zés re.

– A ver seny sze rû spor to lás, edzés köz ben be kö vet ke zett balese tek re.
– A biz to sí tott fegy ve res szol gá lat tel je sí té se köz ben be kö vet ke zô bale-

se tek re, il let ve ha a baleset a biz to sí tott fegy ver vi se lé sé nek vagy
fegy ver hasz ná la tá nak so rán, az zal össze füg gés ben kö vet ke zett be.
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VIII. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge

1. A biz to sí tá si igény be je len té se

A biz to sí tott/szer zô dô kö te les a kárt a le he tô sé gek hez ké pest el há rí ta -
ni, il let ve a be kö vet ke zett kár mér té két eny hí te ni.
A biz to sí tá si ese ményt ha la dék ta la nul, leg ké sõbb 24 órán be lül kell a
biz to sí tó nak je len te ni az aláb bi segélyhívóvonalon:

+36 1 458-4484, 458-4485

A 24 órán túl be je len tett ese mé nyek kap csán fel me rült költ sé ge -
ket a biz to sí tó ma xi mum 150 Euro-ig váll al ja!

A biz to sí tott/szer zô dô sze mély tel jes kö rû és a va ló ság nak meg fe le lô
tá jé koz ta tást, fel vi lá go sí tást kö te les ad ni a biz to sí tó nak a biz to sí tá si
ese mény kö rül mé nye it, és a biz to sí tá si szer zô dést il le tô en, to váb bá kö -
te les le he tô vé ten ni a be je len tés, fel vi lá go sí tás tar tal má nak el len ôr zé -
sét. A biz to sí tá si igény be je len tô je a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó ügye -

le tes mun ka tár sa ré szé rôl fel tett kér dé sek re hi ány ta la nul és a va ló ság -
nak meg fe le lô en kö te les vá la szol ni.
A biz to sí tó kö te le zett sé ge nem áll be, amennyi ben a biz to sí tott/szer -
zô dô a fen ti ek ben elô írt kö te le zett sé ge ket nem tel je sí ti, és emi att lé -
nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet le nek ké vál nak.

2. A biz to sí tó/se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó a szol gál ta tás tel je sí té -
sé hez az aláb bi do ku men tu mok be nyúj tá sát kér he ti:
– köt vény
– jo go sult ság iga zo lá sa (sze mély azo nos ság iga zo lá sa)
– a biz to sí tá si ese mény rész le tes le írá sa,
– a biz to sí tá si ese mény rôl ké szült hi va ta los do ku men tu mok (pl. rend -

ôr sé gi, vagy egyéb ha tó ság ál tal fel vett jegy zô könyv, ha lot ti anya -
köny vi ki vo nat, or vo si do ku men tum, a biz to sí tá si ese ménnyel kap -
cso la to san fel me rü lô költ sé ge ket iga zo ló szám lák)

– egyéb do ku men tum, ami a szol gál ta tás el bí rá lá sá hoz szük sé ges.

Vá laszt ha tó csomagok

Szolgáltatások Bázis cso mag Komfort cso mag Európa cso mag

• Orvosi kezelés költségei 8 000 euró 8 000 euró 8 000 euró
• Mentés, kimentés 15 000 euró 15 000 euró 15 000 euró
• Külföldrôl való hazaszállítás 70 000 euró 70 000 euró 70 000 euró
• Kórházi szállítás, áthelyezés 15 000 euró 15 000 euró 15 000 euró
• Gyermek hazaszállítása 1 500 euró 1 500 euró 1 500 euró
• Beteglátogatás 750 euró 750 euró 750 euró
• Tartózkodás meghosszabbítása 750 euró 750 euró 750 euró
• Utazás megszakítása 1 500 euró 1 500 euró 1 500 euró
• Holttest hazaszállítása 7 250 euró 7 250 euró 7 250 euró
• Iratok pótlása 400 euró 400 euró 400 euró
• Jogi tanácsadás 400 euró 400 euró 400 euró
• Óvadék 4 000 euró 4 000 euró 4 000 euró
• Visszahívás utazásról limit nélkül limit nélkül limit nélkül
• Tolmácsszolgálat 400 euró 400 euró 400 euró
• Poggyászbiztosítás – 150 000 Ft 150 000 Ft
• Gyorssegély külföldön – – 125 euro
• Vontatás külföldön – – 125 euró
• Haza illetve továbbutazás vonattal külföldön – – 400 euró
• Bérgépkocsi max. 2 napra külföldön – – 75 euró/nap


