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ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI
FELTÉTELEK (SÁVBI95) 
Jelen feltétel azokat az elõírásokat tartalmazza, amelyek – ha a vonatkozó biztosítások feltételei és a záradékok másként nem ren-
delkeznek – a biztosító lakossági vagyonbiztosítási szerzõdéseire általánosan érvényesek.
Jelen feltétel a biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény alapján egyben ügyféltájékoztatónak 
is minõsül, továbbá ügyféltájékoztatónak is minõsülnek mindazon más feltételek, melyek a jelen feltételekre vonatkozó hivatkozást  
tartalmaznak.

A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben a vonatkozó 
feltételek, illetõleg a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

I. Biztosítottak köre

1. Biztosítási szerzôdést (továbbiakban: szerzôdés) az köthet, 
aki a vagyontárgyak megóvásában érdekelt (továbbiakban: biz-
tosított) vagy az, aki a szerzôdést érdekelt személy javára köti 
(továbbiakban: szerzôdô).  A biztosított lehet egy személyben 
a szerzôdô is.
2. E szabályzat alapján biztosítottak a szerzôdésben név sze-
rint megnevezett természetes vagy jogi személy(ek).

II. A szerzôdô és a biztosított közötti jogviszony

1. Ha a biztosítást nem a biztosított, hanem az ô javára har-
madik személy köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig, 
illetôleg a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség 
a szerzôdôt terheli, a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: 
biztosító) a jognyilatkozatokat hozzá intézi és ô köteles a nyi-
latkozatok megtételére.
2. Ha a szerzôdô nem azonos a biztosítottal, úgy a közlési, vál-
tozásbejelentési és kármegelôzési kötelezettség a szerzôdôt 
és a biztosítottat egyaránt terheli.
3. A biztosító szolgáltatására a biztosított, illetve amennyiben 
a szerzôdés hitelfedezeti biztosításként jött létre, a szerzôdés-
ben megnevezett hitelnyújtó – a mindenkori hitel összegéig 
– jogosult.

III. Közlési, változásbejelentési és kármeg-
elôzési kötelezettségek, biztonsági elôírások

1. A szerzôdô az ajánlat kitöltésekor köteles az ajánlat minden 
kérdésére a valóságnak megfelelôen válaszolni (közlési 
kötelezettség).
2. A közlési kötelezettség megsértése esetében a biztosító 
teljesítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, 
hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biz-
tosító az szerzôdéskötéskor ismerte, vagy ha az nem hatott 
közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
3. A szerzôdést lényegesen érintô változásokat bekövetkezé-
süktôl számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak 
(változásbejelentési kötelezettség) különösen:

a) A szerzôdésben ill. az ajánlatban rögzített adatok meg-
változnak (pl. biztosítási összeg módosulása, a kockázat-
viselési hely lakottságának változása).
b) A szerzôdésben megnevezett vagyontárgyakra további 
biztosítást kötnek.
c) A biztosított épületet illetôleg épületrészt bérbe, illetve 
használatba adják.

d) A vagyonvédelmi rendszerben lényeges módosulás 
történik.
e) A biztosított vagyont érintô csôdeljárást, vagy felszámo-
lási eljárást indítanak meg.

4. A változásbejelentési kötelezettség elmulasztására is a köz-
lési kötelezettség megsértésérôl szóló szabályt kell alkalmazni. 
5. Ha a biztosító csak az ajánlattétel után szerez tudomást 
a szerzôdést érintô lényeges körülményrôl, a szerzôdésben 
meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, 
vagy ha ezeket a változásokat a szerzôdô, illetve a biztosított 
a változásbejelentési kötelezettség megsértésével eltûri, akkor 
a biztosító a tudomásszerzéstôl számított 15 napon belül javas-
latot tehet a szerzôdés, a közölt körülmények megváltozásának 
idôpontjára visszamenôleges hatállyal való módosítására, 
vagy – ha a kockázatot a szabályzat szerint nem vállalja – a 
szerzôdést 30 napos hatállyal felmondhatja. Ha a biztosító e 
joggal a megadott határidôn belül nem él, a szerzôdés az 
eredeti tartalommal hatályban marad.
Amennyi  ben a biztosító a megváltozott kockázatot szabályzat 
szerint vállalja és a szerzôdô illetve a biztosított a változás-
bejelentési kötelezettségének eleget tett, akkor a biztosító a 
bejelentett körülmények megváltozásának idôpontjára vissza-
menôleges hatállyal vállalja a megváltozott kockázatot.
6. Ha a szerzôdô a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy 
arra a javaslat közlésétôl számított 15 napon belül nem vála-
szol, a szerzôdés a módosító javaslat közlésétôl számított 
30. napon megszûnik. Erre a biztosított figyelmét a módosító 
javaslat megtételekor fel kell hívni.
7. A biztosított tárgyak védelme érdekében a biztosított köteles 
a tôle elvárható gondosságra, valamint a körülmények által 
megkívánt óvintézkedések megtételére. Be kell tartania minden 
jogszabályi, hatósági rendelkezésen és a biztosítási szerzô-
désben történt megállapodáson alapuló elôírást (kármegelô-
zési kötelezettség, biztonsági elôírások).

IV. A szerzôdés létrejötte és a  
kockázatviselés idôtartama

1. A szerzôdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. Az 
írásbeli megállapodást, illetôleg a biztosító elfogadó nyilatkoza-
tát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja.
2. A szerzôdés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra 
15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerzôdés az 
ajánlatnak a biztosító vagy képviselôje részére történt átadása 
idôpontjára visszamenô hatállyal jön létre, az ajánlattal egyezô 
tartalommal.
3. A biztosító kockázatviselése az azt követô nap 0 órakor lép 
hatályba, amikor a szerzôdô fél az elsô díjat a biztosító szám-
lájára vagy pénztárába befizette, feltéve, hogy a szerzôdés az 
1. vagy a 2. bekezdés szerint létrejött. 
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4. A felek a kockázatviselés kezdetének idôpontjáról a 3. 
bekezdésben foglaltaktól eltérôen is megállapodhatnak.
5. A biztosítási szerzõdés határozatlan idõre jön létre.

V. A biztosítási díj

1. A biztosítás díja a szerzõdés létrejöttekor esedékes, de a 
felek megállapodhatnak részletfizetésben is. Minden késõbbi 
díj vagy díjrészlet pedig annak az idõszaknak az elsõ napján 
esedékes, amelyik idõszakra a biztosítási díj vagy díjrészlet 
vonatkozik. A biztosítási díj fizetése a szerzõdõ fél választása 
szerint történhet posta csekkel, banki átutalás vagy inkasszó 
útján. A szerzõdés létrejöttekor esedékes díjat a biztosító kéré-
se esetén készpénzben kell megfizetni. 
2. Ha a biztosítási esemény bekövetkezett, a biztosítót a bizto-
sítási évre járó teljes biztosítási díj megilleti.
3. Ha a szerzôdés biztosítási esemény bekövetkezése nélkül 
szûnik meg, akkor a biztosító annak a hónapnak az utolsó nap-
jáig járó díjak megfizetését követelheti, amelyben a kockázat-
viselés véget ért.
4. A biztosítót a biztosítási díj a biztosítási idôszak elején elôre 
illeti meg. Amennyiben részletfizetésben állapodtak meg, a 
meg nem fizetett díjrészletekkel a szerzôdô tartozik, de ezek 
befizetése csak a megjelölt idôpontban válik esedékessé. Min-
den részletre a szerzôdésben szereplô pótlék fizetendô. Ha a 
biztosító teljesítési kötelezettsége bekövetkezik, vagy ha a szer-
zôdô a V.2-es bekezdés szerint hátralékba kerül, akkor az adott 
biztosítási idôszakra járó teljes díj befizetése esedékessé válik.

VI. A szerzôdés megszûnése és újra érvénybe 
helyezése, díjnemfizetés

1. A tartamon belül a biztosítási idôszak egy év, a biztosítási 
évforduló pedig a szerzôdés létrejöttének napja. A határozatlan 
idôre kötött szerzôdést a felek bármikor felmondhatják a bizto-
sítási idôszak végére. Felmondási idô 30 nap. 
2. A biztosító kockázatviselése a biztosítási díj esedékessé-
gétôl számított 30. nap 0 órájától megszûnik, ha addig a hátra-
lékos díjat nem fizették meg. E határidô lejártával a szerzôdés 
is megszûnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, 
és a biztosított halasztást sem kapott, illetôleg a biztosító a 
díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.
3. A biztosító a szerzôdés megszûnésének és a bírósági út 
igénybevételének határidejét további 30 nappal meghosszab-
bíthatja, ha az esedékességtôl számított 30 nap eltelte elôtt 
ennek a körülménynek a közlésével a biztosítottat írásban a 
fizetésre felszólítja.
4. Ha a biztosító a szerzôdésnek díjnemfizetés miatti megszû-
nésétôl számított 4 hónapon belül a szerzôdô által befizetett 
díjat 15 napon belül nem utasítja vissza, a szerzôdés a díj-
fizetést követô nap 0 órájától újból hatályba lép. Ennek felté-
tele, hogy az utólagos díjfizetés fedezze a folyó biztosítási év 
még kiegyenlítetlen díját, levonva abból azt a díjrészt, amely a 
szerzôdés szüneteltetésének idejére jár. A szerzôdés díjnem-
fizetés miatti megszûnésétôl számított 4 hónap után beérkezô 
díjak nem eredményezik a szerzôdés újbóli hatálybalépését és 
a biztosító kockázatviselését.
5. Ha a biztosítási jogviszony a biztosítási érdek múlása vagy 
ellehetetlenülése miatt szûnik meg a szerzôdés idôtartamának 
lejárata elôtt, akkor a szerzôdést, illetôleg annak megfelelô 

részét az érdekmegszûnés hónapjának utolsó napjával kell 
megszûntnek tekinteni. A biztosítót a megszûnés hónapjának 
utolsó napjáig számított biztosítási díj illeti meg.

VII. A biztosító szolgáltatásai, alul- és túlbiztosítás

1. A vagyontárgyak és vagyontárgycsoportok biztosítási ösz-
szegét a szerzôdô határozza meg.
2. A biztosító által nyújtott teljes kártérítés káreseményenként 
nem haladhatja meg a biztosítási összeget, mégpedig oly 
módon, hogy a kártérítés a szerzôdésben tételesen felsorolt 
vagyontárgyakra illetôleg vagyontárgycsoportokra vonatkozóan 
külön-külön megadott biztosítási összegekre korlátozódik.
3. A biztosítási eseménnyel kapcsolatban felmerülô, a biz-
tosító által térített kiadások és költségek (a biztosító teljes 
kártérítése) a biztosítási összeget terhelik.
4. Ha a káridôpontban a biztosítási összeg alacsonyabb a 
vagyontárgy vagy vagyontárgycsoport értékénél (alulbiztosí-
tás), a biztosító aránylagos kárfizetést teljesít, és a kárt olyan 
arányban téríti meg, ahogyan a biztosítási összeg a biztosított 
vagyontárgyak vagy vagyoncsoport értékéhez aránylik. Hogy 
fennáll-e alulbiztosítás, azt a szerzôdés minden egyes tételére, 
vagyoncsoportjára vonatkozóan külön-külön kell megállapítani.
5. A 4. bekezdésnek megfelelôen az aránylagos térítés a 
biztosított költségekre is vonatkozik.
6. Amennyiben az egyes Különös Feltételekben külön meg-
adott felsô kártérítési határok a biztosított vagyontárgy vagy 
vagyontárgycsoportok biztosítási összegénél alacsonyabbak, 
akkor az alulbiztosítás mértékét a külön kártérítési határok 
figyelembevétele nélkül állapítják meg. A kártérítési felsô 
határt a megállapított alulbiztosítás mértékében csökkentik.
7. Ha a biztosítási összeg meghaladja a biztosított vagyon-
csoport káridôponti értékét (túlbiztosítás), a biztosító akkor 
sem fizet a feltételek szerinti biztosítási szolgáltatást megha-
ladó kártérítést. Ilyen esetben az ezt meghaladó összegre 
vonatkozó megállapodás semmis, a díjat megfelelôen le kell 
szállítani. A biztosítót ebben az esetben is megilleti a szer-
zôdés szerinti minimális díj. Azt hogy fennáll-e túlbiztosítás, a 
szerzôdés minden egyes vagyontárgyára, vagyoncsoportjára 
vonatkozóan külön-külön kell megállapítani.

VIII. Általános kizárások

A biztosítási fedezet nem terjed ki:
1. olyan károkra, amelyeket harci cselekmények vagy háborús 
események bármelyik fajtája okozott, vagy azok következ-
ményei, továbbá harci eszközök által okozott sérülésekre vagy 
rombolásokra, valamint katonai, polgári vagy rendészeti ható-
ságok rendelkezései miatt keletkezett károkra,
2. felkeléssel, lázadással, zendüléssel, zavargással, fosztoga-
tással, illetve sztrájkkal összefüggésben keletkezett károkra,
3. a terrorizmus által okozott azon vagyoni és nem vagyoni 
károkra - beleértve minden egyéb, a szerzôdési feltételekben 
meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifize-
téseket is - melyeket közvetlenül vagy közvetve terrorcselek-
ménnyel, vagy annak elkövetése során közveszély okozásá-
val, vagy ezen cselekmények közrehatásával idéznek elô, 
illetve az alábbiakban meghatározott egyéb cselekményekkel 
okoztak, függetlenül attól, hogy más ok, vagy más esemény, 
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–  történjék ez bármely idôrendi sorrendben is – közrehatott-e  
a kár bekövetkeztében.
Jelen kizárás értelmében terrorista cselekménynek minôsül 
továbbá minden olyan cselekmény – függetlenül attól, hogy 
erôszakos cselekmény alkalmazásával, azzal való fenyege-
téssel, vagy annak elôkészítésével valósult-e meg –, melyet 
önállóan, vagy egy bizonyos szervezet vagy kormány meg-
bízásából, vagy ahhoz kapcsolódva hajt végre egy ember, 
vagy emberek csoportja(i)
• amelyet minden jel szerint azért hajtanak végre, hogy  
–  egy jogszerû vagy tényleges kormányt, illetve államot, vagy 

a nyilvánosságot vagy a nyilvánosság egy részét megfélem-
lítse, vagy befolyásolja, vagy 

–  a gazdasági életet részben vagy egészben befolyásolja,
vagy
• melyek módja és körülményei arra engednek következtetni, 
hogy azokat politikai, szociális, vallási, ideológiai vagy hasonló 
okokból vagy céllal hajtottak végre.
Jelen feltétel szerint kizárásra kerülnek továbbá azon vagyoni 
és nem vagyoni károk, beleértve minden egyéb, a szerzôdési 
feltételekben meghatározott biztosítási eseményekhez kap-
csolódó kifizetéseket is, melyeket közvetlenül vagy közvetve 
olyan cselekmények okoztak vagy amelyekben közrehatottak 
olyan cselekmények, melyek terrorista támadások ellenôrzé-
sére, megelôzésére, vagy elfojtására szolgálnak, vagy egyéb 
módon egy terrorista akcióval függnek össze.
4. talajsüllyedéssel, föld alatti tûzzel, bányamûveléssel, nuk-
leáris energia, illetve sugárzó anyagok károsító hatásával 
okozati összefüggésben keletkezô károkra,
5. az elhasználódással vagy karbantartás elmulasztásával 
okozati összefüggésben keletkezett károkra.

IX. A biztosító szolgáltatási 
kötelezettsége alóli mentesülése

1. Mentesül a biztosító a fizetési kötelezettsége alól, amennyi-
ben a kárt a szerzôdô, illetôleg a biztosított vagy velük közös 
háztartásban élô hozzátartozói, valamint a biztosított vezetô, 
illetve a vagyontárgyak kezelésével megbízott alkalmazottjai 
és megbízottjai jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan 
gondatlanul okozták. Mentesül a biztosító, ha a kárt a bizto-
sított, illetve a szerzôdô jogi személy szerve, annak tagja, 
vezetôje, a vagyontárgy kezelésével megbízott alkalmazottja, 
megbízottja, tagja vagy igazgatósági tagja jogellenesen szán-
dékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.
2. A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha az 
1. bekezdésben említett személy

a) a kármegelôzési vagy biztonsági elôírásokat megsér-
tette, és a káresemény ezzel okozati összefüggésben 
következett be,
b) szándékosan megtéveszti a biztosítót olyan tényekkel 
kapcsolatban, melyek a biztosító teljesítése szempontjából 
jelentôsek. A biztosító mentesülése a bizonyított kárt meg-
haladó részre vonatkozik.

X. Kárrendezési eljárás, kárkifizetés

1. A biztosítottnak kell bizonyítania a biztosítási esemény 
bekövetkeztét, a kár és a biztosítási esemény közötti okozati 

összefüggést és a kár nagyságát. A szerzôdésben meg-
nevezett biztosítási összeg önmagában nem bizonyítja a 
biztosított tárgyak létezését és értékét.
2. A biztosító forintban teljesíti kötelezettségeit.
3. A biztosítottnak kár esetén

a) a biztosítási esemény bekövetkezését a biztosítónak 
haladéktalanul, de legkésôbb az észleléstôl számított 2 
munkanapon belül írásban be kell jelentenie,
b) amennyiben a káresemény jellege (betöréses lopás, 
rablás, tûz stb.) igényli, az illetékes hatóságokat, szerveket 
(rendôrség, tûzoltóság stb.) is azonnal értesítenie kell,
c) a kárt enyhítenie kell, illetve a további kárt lehetôség 
szerint el kell hárítania. E tevékenysége során lehetôleg a 
biztosító utasításai szerint kell eljárnia,
d) lehetôvé kell tennie, hogy a biztosító a kár okára, mér-
tékére és a kártérítési kötelezettség kiterjedésére vonatko-
zóan vizsgálatot végezhessen, valamint minden erre 
szolgáló felvilágosítást – kérésre írásban is – bizonylatokkal 
együtt meg kell adnia, különösen hatósági határozatot, 
vámárunyilatkozatot, tulajdonjogot, bérleti, használati jogot 
bizonyító okiratot,
e) a károsult vagyontárgyak állapotán a bejelentéstôl számí-
tott 5 napig nem szabad változtatnia, kivéve a kárenyhítés-
hez szükséges mértékig,
f) a kárért felelôs személlyel szemben a visszkereseti jogot 
biztosítania kell. A biztosított igényérôl nem mondhat le, 
érvényesen azt nem korlátozhatja. A biztosítási szolgáltatás 
teljesítése ellenében a biztosítottat a kárral kapcsolatban 
– harmadik személlyel szemben – megilletô minden joga és 
igénye, a kifizetett összeg erejéig a biztosítóra száll át,
g) az eltûnt, megsemmisült vagy megsérült tárgyakról aláírt 
listát kell a kárbejelentéshez csatolnia. Meg kell adni a tár-
gyak beszerzési árát, helyét és évét.

4.a) A biztosítottnak haladéktalanul közölnie kell a biztosítóval,  
    ha tudomást szerez az eltûnt tárgyak hollétérôl.

b) A biztosítottnak a kárrendezés során elôkerült, sérülés-
mentes biztosított tárgyakat vissza kell vennie, ha azokra 
a biztosító részérôl kárkifizetés még nem történt. A kárkifi-
zetés után megkerülô biztosított vagyontárgyra a biztosított 
igényt tarthat; ebben az esetben azonban az azokra vonat-
kozó kártalanítási összeget vissza kell fizetnie.

5. Amennyiben a IX.1. bekezdésben felsorolt személy(ek) 
káreseménykori kötelezettsége(ik)nek maradéktalanul nem      
tesz(nek) eleget, akkor a biztosító a teljesítést megtagadhatja.
6. Amennyiben a szerzôdésszegésnek sem a biztosítási ese-
mény megállapítására, sem pedig a kártérítés megállapítására 
vagy kiterjedésére nem volt befolyása, akkor a 5. bekezdés-
ben leírt szabály nem lép érvénybe.
7. Ha a visszkereset vagy annak lehetôsége a biztosított 
hibájából meghiúsul, akkor a visszkereseti részösszeg erejéig 
mentesül a biztosító a kártérítési kötelezettsége alól, és ha a 
kártérítést már folyósította, köteles a biztosított a meghiúsult    
visszkereseti részösszeget az átvétel napjától számított törvé-
nyes kamataival együtt a biztosítónak visszafizetni.
8. A kártérítés kifizetése legkésôbb 15 nappal azon idôpont 
után esedékes, amelyen a biztosító a fizetési kötelezettsége 
megállapításához szükséges bizonyítékokat és hatósági hatá-
rozatokat megkapta. A kárfizetés történhet pénztári kifizetés-
sel, postai úton, vagy a károsult által megadott bankszám-
laszámra, átutalással. A biztosító a kárbejelentés után már 
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feltárt és általa elismert károk összegének 80%-át elôlegként 
azonnal felajánlhatja.
9. A biztosító a hasznosítható maradványok értékét a kártérí-
tési összegbôl levonja.
10. A biztosító a kár összegébôl levonja azon összegeket, 
amelyek a biztosítottnak a kárral kapcsolatban bárhonnan 
megtérülnek.
11. Eszmei, illetôleg elôszereteti értéket a biztosító a kártérítés 
megállapítása során nem vesz figyelembe.
12. A hazai kereskedelemben beszerezhetetlen vagyontár-
gyak javítással helyre nem állítható kára esetében a biztosító a 
belföldön kapható hasonló vagyontárgy beszerzési árát veszi 
figyelembe.
13. Garnitúrák, egymáshoz rendelt önálló darabok, tar-
tozékok, sorozatok egyes darabjainak megsemmisülése vagy 
részleges kára esetén a biztosító nem téríti meg azt a kárt, 
amely emiatt a garnitúra, sorozat stb. – a kártól mentes – darab-
jainak értékcsökkenésében állt elô.
14. A biztosító a biztosítási szolgáltatások összegébôl levonja 
azt az összeget, amelyet a biztosított az adóhatóságtól vissza-
igényelhet.
15. A kártérítést a biztosító nem fizeti ki, ha

a) kétség merül fel a kártérítési összeg átvételéért jelentkezô 
jogosultságát illetôen, a szükséges igazolás bemutatásáig, 
b) a IX.1. bekezdésben említett személy(ek) ellen a bizto-
sító szolgáltatási kötelezettségének jogalapjával kapcsola-
tosan hatósági vagy büntetôjogi eljárás folyik, ezen eljárás 
lezárásáig.

16. A szerzôdésbôl eredô igények a biztosítási esemény 
bekövetkezésétôl számított 2 év elteltével évülnek el.

XI. Többszörös biztosítás

1. Ha egyazon vagy különbözô szerzôdô(k) ugyanazon koc-
kázatok ellen több biztosítást kötött(ek) a biztosított tárgyakra 
(többszörös biztosítás), akkor valamennyi biztosítónál kötött 
minden szerzôdés biztosítási együttes összege nem halad-

hatja meg a biztosított vagyontárgy értékét. A vagyontárgy 
értékét meghaladó megállapodás semmis, a díjat megfelelôen 
le kell szállítani. A biztosítót ebben az esetben is megilleti a 
szerzôdés szerinti minimális díj.
2. A szerzôdô többszörös biztosítás esetében a többi bizto-
sítóintézet nevét haladéktalanul köteles közölni a SIGNAL 
Biztosító Zrt.-vel.

XII. A biztosító szerzôdésmódosítása

1. Amennyiben a biztosító szükségesnek ítéli, a szerzôdés 
módosítását javasolhatja a következô biztosítási évre. E cél-
ból köteles az új szerzôdéses feltételeket és az új díjakat a 
szerzôdônek legalább 60 nappal ezek érvénybe lépése elôtt 
közölni.
2. A biztosító módosítási javaslata (kivéve értékkövetés) 
csak akkor válik a biztosítási szerzõdés részévé, ha ahhoz a 
szerzõdõ/biztosított írásban kifejezetten hozzájárul. E szabály-
ra a biztosító a szerzõdés módosítására szóló javaslatában 
köteles külön felhívni a szerzõdõ/biztosított figyelmét.

XIII. Szakértôi eljárás

A szerzôdô felek bármelyike, illetve a biztosított kérheti a kár 
okának és összegének független szakértô által történô meg-
állapítását. Amennyiben a független szakértô véleményét a 
felek valamelyike nem fogadja el, jogosult a területi illetékes 
bíróságnál eljárást kezdeményezni. A független szakértô 
költségei a megbízót terhelik, kivéve amennyiben a bíróság a 
költségek megosztásáról másképpen nem dönt.

XIV. Nyilatkozatok formája

A szerzôdô felek, illetve a biztosított jognyilatkozataikat írás-
ban, a szerzôdés felmondását ajánlott levélben kötelesek 
megtenni. 
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I. Biztosítottak köre

E feltétel alapján biztosított:
1. A szerzôdésben név szerint megnevezett természetes, vagy jogi 
személy(ek),
2. A tulajdonos és tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában.

II. Biztosított vagyontárgyak és a biz-
tosítási összegek meghatározása

1. Épület- vagy lakástulajdon esetén a biztosítás a biztosítási szerzô-
désben megnevezett cím szerint a telek területén lévô, a biztosí-
tott(ak) kizárólagos tulajdonát képezô épületekre, épületrészekre, 
építményekre, valamint lakásokra terjed ki.
2. Lakástulajdon esetén biztosítva vannak a fentieken kívül a közös 
tulajdonban lévô, a szerzôdésben megnevezett cím szerinti telek 
területén lévô épületeknek, épületrészeknek és építményeknek a 
biztosítottra esô közös tulajdoni hányadrésze.
3. Önkormányzati tulajdonú bérlakások esetén a biztosítás az épület 
azon részeire terjed ki, melyek a mindenkori hatályos jogszabá-
lyok szerint a biztosított karbantartási kötelezettségébe tartoznak, 
beleértve a kiegészítô célú helyiségeket is.
4. Nem önkormányzati tulajdonú bérlakások esetén – eltérô megálla-
podás hiányában – a biztosítás a bérbeadó tulajdonát képezô, a 
biztosított által bérbe vett épületekre, épületrészekre, építményekre 
és épületfelszerelésekre, valamint a közös tulajdonban lévô, a 
szerzôdésben megnevezett épületek, épületrészek, építmények és 
épületfelszerelések a bérbeadóra esô közös tulajdoni hányadrészeire 
terjed ki, amelyekért a biztosított felelôsséggel tartozik. A biztosító a 
kártérítést a tulajdonosnak fizeti, kivéve ha a tulajdonos és a bérlô 
másképp állapodtak meg.
5. A biztosítás kiterjed azon, a határolófalakon belüli épületfelszere-
lésekre és berendezésekre, amelyek az 1-4. bekezdésekben felsorolt 
biztosított épület(rész)ek vagy építmény(rész)ek lakáskénti haszná-
latát szolgálják, amennyiben ezek az épülethez tartósan rögzítettek.
6. Ha az építmény, vagy annak valamely alkotórésze közös tulajdont 
képez, akkor a biztosító térítési kötelezettsége a biztosított tulajdoni 
hányadának mértékéig áll fenn.
7. Nem biztosítottak

a) az eredetitôl eltérô kivitelezés miatti többletköltségek,
b) építés alatt álló, valamint befejezetlen épületek, kivételt jelen-
tenek azon esetek, amikor az ajánlat hitelfedezet céljából lett 
felvéve,
c) azon szerzôdések esetén, amelyeket hitelfedezet céljából kötöt-
tek, az ingatlan befejezetlenségébôl, illetve az építési munkálatok-
ból következô, illetve adódó káresemények,
d) üzletek és kirakatok üvegtáblái, cég- és reklámtáblák.

8. A biztosító nem téríti a kárt, ha a biztosított tulajdonában lévô, 
vagy általa bérbe vett és biztosításra feladott építmény(rész)ek össz-
területének több mint 50%-át keresô tevékenység folytatására veszik 
igénybe.
9. A biztosítási összeget a szerzôdô állapítja meg. A biztosítási 
összeg a biztosított vagyontárgyak ajánlattételkori újraépítési költsé-
gének összege. A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásának 
káreseményenkénti felsô határa.

III. Biztosítási események és biztosított 
károk, valamint mentesülések

1. Biztosított kárnak minôsül a biztosított vagyontárgyak megron-
gálódása, megsemmisülése, eltulajdonítása, ha a bekövetkezésük 
valamely biztosított, az alábbiakban meghatározott veszélynemmel 
közvetlen okozati összefüggésben, a kockázatviselés helyén és e 
szerzôdés hatálya alatt következik be.
2. Tûz (lánggal égés)

a) Jelen szabályzat szerint tûz biztosítási eseménynek minôsül 
az olyan tûz, mely hirtelen, balesetszerûen nem a rendeltetési 
helyen keletkezett, vagy ott keletkezett, és azt elhagyva önerôbôl 
terjedôképes.
b) Nem minôsül tûznek a(z)
– pörkölôdés,
– öngyulladás, 
– izzás,
– tûz nélküli füst – és koromszennyezôdés,
– elektromos berendezésekben, vezetékekben, készülékekben az 
elektromos áram hatásából eredô kár,
– a rendeltetésszerûen tûz-, füst – vagy hôhatásnak kitett vagyon-
tárgyakban keletkezô kár,
s így a biztosító a fenti okok miatt keletkezô károkat nem téríti 
meg.
c) Ha a b) bekezdésben felsorolt okokból keletkezett tûz továbbter-
jed, a továbbterjedô tûz következtében sérült vagyontárgyak kárát 
a biztosító megtéríti.

3. Villámcsapás
a) Villámcsapás-kárnak minôsül a biztosított vagyontárgyba köz-
vetlenül becsapódó villám romboló és gyújtó hatása.
b) Nem minôsül biztosítási eseménynek a villám másodlagos 
hatására keletkezô kár (pl.: túlfeszültség, elektromágneses induk-
ció), kivéve ha az a) pontban megnevezett esemény bekövetke-
zett.

4. Robbanás
a) Robbanáskárnak minôsül a gázok vagy gôzök hirtelen kiter-
jedésébôl eredô erômegnyilvánulásokból származó roncsolás.
b) Nem minôsül robbanásnak

ba) berendezésekben vagy bármilyen tartályokban (pl. kazán, 
csôvezeték) a szokásos üzemi nyomás túllépése nélkül a beren-
dezésekben illetve tartályokban keletkezô kár,
bb) tartályokban illetôleg készülékben keletkezô olyan rob-
banás, amely során a tartályok illetôleg készülékek falazatai nem 
olyan mértékben szakadnak szét, hogy a tartályon/készüléken 
kívüli és belüli nyomáskülönbség hirtelen kiegyenlítôdésére 
kerül sor,
bc) az olyan robbanáskár, mely belsô égésû motorokban az 
égéstérben keletkezik,
bd) az elektromos megszakítókban a bennük meglévô vagy 
fellépô nyomás következtében keletkezô kár,
be) a hangrobbanásból (nyomáshullám) keletkezô kár,
bf) az összeroppanásból keletkezô kár,
bg) szándékos robbantások következményeként keletkezô 
kár. 

5. Vihar
a) Viharkár az a kár, amelyet az a 15 m/s küszöbértéket elérô vagy 
azt meghaladó sebességû, idôjárás miatti légmozgások, vagy e 

LAKÓÉPÜLETBIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (SÉBI 2005)
Jelen ügyféltájékoztatónak is minõsülõ feltételben nem rögzített kérdésekben, a szerzõdésben és annak mellékleteiben, és az ugyancsak ügy-
féltájékoztatónak is minõsülõ Általános vagyonbiztosítási feltételekben (SÁVBI 95) rögzítettek irányadóak.
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légmozgások által az épületre sodort, döntött tárgyak a biztosított 
vagyontárgyakban okoznak.
b) Nem minôsül viharkárnak

ba) a biztosított vagyontárgyakban keletkezô olyan kár, amely 
visszavezethetô le nem zárt nyílászárókra vagy más le nem 
zárt nyílásokra, kivéve, ha ezen nyílások a vihar következtében 
keletkeztek,
bb) a biztosított épületeken belüli huzat által okozott kár. 

6. Jégverés
a) Az a kár, melyet a lehulló jégszemek a biztosított vagyontár-
gyakban közvetlenül okoznak.
b) Nem minôsül jégverés-kárnak az a kár, 

ba) amely visszavezethetô le nem zárt nyílászárókra, vagy más 
le nem zárt nyílásokra, kivéve, ha ezek a nyílások a jégverés 
következtében keletkeztek,
bb) amely a biztosított épületek/építmények homlokzatában, 
külsõ vakolatában és festésében keletkezett.

7. Felhôszakadás
a) Az a kár, amelyet felhôszakadásból eredô, talajszinten áramló 
nagy mennyiségû csapadékvíz a biztosított helyiségekbe bejutva 
okoz. Felhõszakadásnak minõsül az olyan csapadékhatás, amikor 
legalább 0,5 mm/perc csapadékvíz zúdul le.
b) Nem minôsül felhôszakadás-kárnak a biztosított vagyontár-
gyakban keletkezô olyan kár, amely visszavezethetô le nem zárt 
nyílászárókra vagy más le nem zárt nyílásokra, kivéve, ha ezek a 
nyílások a felhôszakadás következtében keletkeztek.

8. Hónyomás
a) Az a kár, amelyet hó- vagy jégtömeg statikus nyomása okoz.
b) Az olvadáskor lecsúszó, lezuhanó hó- vagy jégtömeg hatása 
nem minôsül hónyomásnak.
Nem biztosítási esemény továbbá a biztosított vagyontárgyakban 
keletkezô olyan kár, mely a hó- vagy jégtömeg súlyának hatása 
miatt keletkezik és csak a tetôhéjazatot, hófogókat, kéményeket és 
esôcsatornát érinti.

9. Vezetékes vízkár
a) Vezetékes vízkárnak minôsül a biztosított vagyontárgyakban 
keletkezô olyan kár, amelyet a biztosított építményt ellátó, a biz-
tosított felelôsségi körébe tartozó, szilárdan lefektetett vezetékek 
(használati víz, szennyvíz, csapadékvíz, fûtés) törése, dugulása 
vagy repedése miatt nem rendeltetésszerûen kiömlô víz vagy gôz 
okoz.
b) Többlakásos épületek esetében a biztosító megtéríti a biztosított 
felelôsségi körén kívül esô, a biztosított épületen belüli vezeték 
törése, dugulása vagy repedése által a biztosított vagyontárgyak-
ban okozott vízkárokat is.
c) Nem téríti meg a biztosító

ca) a biztosított vagyontárgyakban korhadás, gombásodás 
vagy penészesedés formájában jelentkezô kárt,
cb) a sérült vezetékekbôl kifolyt víz és gôz árát.

10. Csôtörés és – repedés
Csôtörés és repedés kárnak minôsül a biztosított építményt szolgáló 
vízellátó-, szennyvízelvezetô-, fûtô-, valamint gázcsövek törésébôl, 
repedésébôl vagy kilyukadásából a vezetékekben keletkezô kár, 
amennyiben a károsult csövek a biztosított felelôsségi körébe 
tartoznak, a biztosított építményben találhatók és a költségek a biz-
tosítottat terhelik. A biztosító téríti az elhárítás, az általa kért kárhely-
felkutatás költségét. Továbbá a biztosító, amennyiben szükséges, 
káreseményenként csô- illetve vezetékfajtától függetlenül legfeljebb 
összesen 6 folyóméter csô cseréjének költségét viseli. A biztosító 
továbbá megtéríti az elôírt biztonsági elôírások betartása ellenére 
bekövetkezô fagykár esetén a befagyott vízvezetékek, valamint a 
hozzájuk csatlakozó berendezések és armatúrák felolvasztási költ-
ségeit.
11. Idegen jármû ütközése

a) Idegen jármû ütközésének minôsül a biztosított vagyontár-
gyakban keletkezô olyan kár, amelyet az idegen jármû, annak 

alkatrésze vagy rakománya a biztosított épületben közvetlen 
összeütközéssel okoz.
b) A biztosító a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás alapján 
megtérülô összeggel csökkenti a kártérítési összeget.

12. Biztosított következményi károk
a) Biztosított következményi kárnak minôsülnek olyan károk, 
amelyek valamely biztosítási esemény bekövetkezésének elkerül-
hetetlen következményei és

aa) a megsérült épület lehulló része,
ab) a megsérült épületbe a biztosítási eseménnyel egyidejûleg 
behulló csapadékvíz vagy
ac) tényleges tûzkár következményeként fellépô füst- és korom-
szenyezôdés, illetve az oltás és mentés okoz.

b) Nem minôsül biztosítási eseménynek az elmaradt haszon, 
kivéve a IV.6. bekezdésben megnevezett lakbérkiesés.

13. A biztosító tûz, robbanás és villámcsapás káresemény esetén 
mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a kockázat-
viselési helyen az I. bekezdésben megnevezett személy A vagy B 
tûzveszélyességi osztály szerinti tûzveszélyes, ill. robbanásveszélyes 
anyagot – háztartási célú alkalmazás méreteit meghaladó, vagy elô-
írást sértô mennyiségben, illetve módon – tárol, alkalmaz vagy felhasz-
nál és ezen anyagok közrehatottak a káresemény bekövetkeztében, 
illetve terjedelmében. 
14. Nem téríti meg a biztosító a biztosított vagyontárgyak átépíté-
sével, bôvítésével vagy felújításával közvetlen okozati összefüggés-
ben bekövetkezô károkat.

IV. Biztosított költségek

Megtéríti a biztosító a biztosítási összegen belül az alább felsorolt 
indokolt, célszerû költségeket, ha a biztosított kárral közvetlen össze-
függésben állnak, vagy azoknak elkerülhetetlen következményei és a 
biztosítottat terhelik:
1. Bontási, rom- és törmelékeltakarítási költségek, a törmeléknek a 
legközelebbi lerakóhelyre szállítási és lerakási vagy megsemmisítési 
költsége, valamint a kockázatviselési hely megtisztítási és egyszeri 
takarítási költségei összesen az V. bekezdés szerinti szolgáltatás 
összegének 15%-áig.
2. Biztosított vagyontárgyak helyreállítása vagy újrabeszerzése miatt 
más vagyontárgy indokolt mozgatása vagy védelme érdekében 
felmerült költségek összesen az V. bekezdés szerinti szolgáltatás 
összegének 15%-áig.
3. Kárenyhítés költségei, kivéve a kárenyhítés folyamán keletkezett 
egészségkárosodások miatt fellépô költségek.
4. Tûzoltóság és más hivatalos szervek a biztosított káreseményhez 
közvetlenül kapcsolódó igazolt kiszállási és ráfordítási költségei, 
amennyiben ezek a biztosítottat terhelik.
5. Ideiglenes lakás többlet bérleti díj költségei, ha a hatóság a 
biztosított lakóépületet (lakást) jelen szerzôdéssel fedezett biz-
tosítási esemény következtében lakhatatlanná nyilvánítja, és ezért az 
ideiglenes lakás bérleti többletdíja indokolt és igazolt. A biztosító e 
költségeket a kiköltözéstôl a lakhatóvá válásig, de legfeljebb 90 napig 
téríti, ha a biztosított, illetve a szerzôdô minden tôle elvárhatót megtett 
a helyreállítás érdekében.
6. A biztosított bérbeadó lakbérkiesését, ha a káresemény következ-
tében a biztosított lakóépületben olyan mértékû kár keletkezik, hogy 
az épület vagy lakás bérlôje jogszabály vagy bérleti szerzôdés 
alapján megtagadhatja a lakbér egészének vagy részének fizetését. 
A biztosító e költségeket a lakhatóvá válásig, de legfeljebb 90 napig 
téríti, ha a biztosított, illetve a szerzôdô minden tôle elvárhatót megtett 
a helyreállítás érdekében.



12

V. A biztosító szolgáltatása

Biztosított vagyontárgyakra vonatkozóan a biztosító teljesítési kötele-
zettsége az alábbiak szerint terjed ki:
1. A biztosító – kivéve a 2. bekezdésben felsorolt esetekben – a bizto-
sított tárgyak káridôponti, magyarországi helyreállítási vagy újraépíté-
si költségét téríti, azaz azt az összeget, amelybôl a biztosított vagyon-
tárgyak azonos nagyságban, felszereltségben és minôségben, a 
kockázatviselés helyén újra beszerezhetôk illetve helyreállíthatók 
(teljes kár). 
2. A biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat 
káridôponti avult értékén (káridôponti valóságos érték) téríti,

a) ha – kivéve a b) bekezdésben felsoroltak esetében – a biztosított 
vagyontárgy károsodott részének avultsága a 75%-ot elérte vagy 
meghaladta,
b) ha a károsodott biztosított festés, mázolás, tapétázás vagy 
mindennemû fal- és padlóburkolat káridôponti avultsága az 50%-ot 
elérte vagy meghaladta.

3. Amennyiben a biztosított az 1. bekezdés szerinti kártérítésre jogo-
sult és a kárösszeg meghaladja a biztosított vagyontárgy magyaror-
szági helyreállítási vagy újraépítési kárkori költségének 80%-át, úgy 
a biztosított az avult érték feletti kártérítési összegre a jogosultságát 
a biztosítási esemény bekövetkezése után két éven belül a biztosított 
vagyontárgyakat igazolt beszerzésével vagy helyreállításával ugyan-
úgy és azonos rendeltetési céllal, az addigi helyen szerzi meg.
4. Javítással, részek pótlásával helyreállítható károk esetében, – ide-
értve a festés, mázolás, tapétázás, mindennemû fal- és padlóburkolat-
ban bekövetkezett részleges kárt is – a biztosító a káridôponti javítási 
és helyreállítási költséget téríti meg, melynek felsô határa azonban 
nem haladhatja meg a teljes kár címén fizethetô összeget (1. és 2. 
bekezdés).
5. Ha a festés, mázolás, tapétázás, valamint mindennemû fal- és 
padlóburkolatban bekövetkezô kár a helyiség azonos kivitelezésû 
felületeinek legalább 20%-át érinti, akkor a biztosító a teljes azonos 
kivitelezésû felületet tekinti károsodottnak (teljes kár).

VI. A biztosítási összeg értékkövetése

1. A biztosító a biztosítási összeg új értéken való tartása érdekében 
automatikus értékkövetô indexet alkalmaz. A biztosítási összeg 
mindig a biztosítási évfordulóval az értékkövetés mértékével változhat 
(továbbiakban: értékkövetés). A módosítás alapja a biztosító magán 
vagyonbiztosításaival biztosítható vagyontárgyak különbözô körére a 
KSH által megállapított éves inflációs indexek, melyekbôl a biztosító 
átlagindexet képez. Az értékkövetés számítási alapjait az értékköve-
tésrôl szóló értesítô kiküldése idôpontjában a KSH által addig nyil-
vánosságra hozott indexadatai képezik. A biztosító az értékkövetés-
sel megváltozott biztosítási összegekrôl és díjakról az értékkövetés 
érvénybelépését megelôzôen 60 nappal írásban értesíti a szerzôdôt. 
Amennyiben a szerzôdô az értékkövetést nem fogadja el, akkor a 
szerzôdést a felmondási szabályoknak megfelelôen felmondhatja.

VII. Biztonsági elôírások

A biztosított tárgyak védelme érdekében a biztosított köteles a meg-
kívánt óvintézkedéseket megtenni, így különösen
1. fagyveszélyes idôszakban minden épületet és épületrészt megfe-
lelôen fûteni vagy minden vízvezetô létesítményt és berendezést 
vízteleníteni kell,
2. a nem állandóan lakott, illetve nem használt épületekben vagy 
épületrészekben lévô minden vízvezetô létesítményt és berendezést 
a lakatlanság idôtartamára el kell zárnia, valamint november 1. és 
március 31. között víztelenítenie és víztelenített állapotban kell tarta-
nia. Ha az épület évente kevesebb mint 270 napig lakott, akkor nem 
állandóan lakottnak minôsül.

3. a biztosított vagyontárgyakat, különösen elektromos-, gáz- és 
vízvezetô létesítményeket, valamint berendezéseket, tetôket és kívül 
rögzített tárgyakat mindig rendeltetésszerû állapotban kell tartania és 
a hiányosságokat vagy a károkat haladéktalanul el kell hárítania.
4. A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a szer-
zôdô illetve a biztosított az 1-3. bekezdésben megnevezett elôírá-
sokat megsértette, és a káresemény ezzel okozati összefüggésben 
következett be.

Záradékok 

Z1 Villámcsapás másodlagos hatásából eredô károk biztosítása
1. A biztosító a villámcsapás másodlagos hatására keletkezô károkat 
is megtéríti, amennyiben 

a) a villám becsapódási helye a biztosított vagyontárgy 1000 
méteres körzetében volt.
b) a károsodott vagyontárgy vagy alkatrész üzemi feszültsége nem 
haladja meg a 60V-t.

2. A kártérítés biztosítási eseményenként a biztosítási összeg 5%-ára 
korlátozódik.

Z2 Bôvített vezetékes vízkár fedezet
1. Biztosítási eseménynek minôsül a biztosított vagyontárgyakban 
keletkezô olyan kár, amely a biztosított építményt ellátó, ezen építmé-
nyen belüli szilárdan lefektetett vezetékek (használati víz, szennyvíz, 
csapadékvíz, fûtés), valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, 
szerelvények és készülékek törése, dugulása vagy repedése miatt 
nem rendeltetésszerûen kiömlô víz vagy gôz okoz.
2. Nem minôsül biztosítási eseménynek

a) a biztosított vagyontárgyakban korhadás, gombásodás vagy 
penészesedés formájában jelentkezô kár,
b) a sérült vezetékekbôl kifolyt víz és gôz díja,
c) az a kár, melyet a biztosított tevékenysége vagy mulasztása 
okoz. Ilyen például a nyitva hagyott vízcsap, mosógép leugrott 
ürítôcsöve, kifröcskölt víz.

3. Nem biztosíthatók a biztosított vezetékekre csatlakoztatott tartozé-
kok, szerelvények, berendezések, háztartási gépek, készülékek, 
illetve ezek tömítéseiben, tartozékaiban keletkezô károk, illetve ezek 
pótlási és javítási költségei.

Z3 A biztosított építményhez tartozó telken lévô, a biztosított építmé-
nyeket szolgáló vezetékek biztosítása
Biztosítási eseménynek minôsülnek a biztosított építményeket 
kiszolgáló vízellátó-, szennyvízelvezetô-, fûtô-, valamint gázcsövek 
törésébôl, repedésébôl vagy kilyukadásából a vezetékekben kelet-
kezô károk, amennyiben a károsult csövek a biztosított felelôsségi 
körébe tartoznak, a biztosított építményhez tartozó telken találhatók 
és a költségek a biztosítottat terhelik. A biztosító téríti az elhárítás, 
továbbá, amennyiben szükséges, káreseményenként csô-, illetve 
vezetékfajtától függetlenül legfeljebb összesen 6 folyóméter csô 
cseréjének költségét. A biztosító továbbá megtéríti az elôírt bizton-
sági elôírások betartása ellenére bekövetkezô fagykár esetén a befa-
gyott vízvezetékek, valamint a hozzájuk csatlakozó berendezések és 
armatúrák felolvasztási költségeit.

Z4 Bôvített elemi kár fedezet 
1. Földrengés
Földrengés-kár az a kár, melyet a kockázatviselés helyén bekövetkezõ 
az MSK-64 skála 5. fokozatát elérô földrengés a biztosított vagyontár-
gyakban okoz.
2. Ismeretlen építmény vagy üreg beomlása.
Ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedély-
ben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva, és arról a 
biztosítottnak/szerzõdõnek nincs tudomása.
Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása az a kár, amely a ter-
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mészetes egyensúlyi állapot — külsõ erõhatás miatti — megszûnése 
következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkezõ beomlása a 
biztosított vagyontárgyakban okoz.
A biztosító nem téríti meg ismeretlen építmény vagy üreg beomlása 
kárként

a) a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüg-
gésben keletkezett károkat,
b) az épületek/építmények alatti feltöltések ülepedése, illetve az 
alapok alatti talajsüllyedés, valamint a nem megfelelõen méretezett 
és kivitelezett alapozás miatt keletkezett károkat,
c) beomlott ismeretlen üreg feltöltésének költségeit,
d) támfalban, mesterséges rézsûben, egyéb mûtárgyban 
bekövetkezett ilyen jellegû károkat. 

3. Árvíz
a) Árvízkárnak minôsülnek az olyan károk, amelyeket az élôvizek, 
és az ezekbe nyílt torkolattal csatlakozó és belvízvédelmi töltéssel 
ellátott mesterséges csatornák, valamint mesterséges tavak áradá-
sa a biztosított vagyontárgyakban elöntéssel okoz, ha a védmûvet 
(árvíz-, belvízvédelmi gátat) áttörte, vagy annak tetôszintjét átlép-
te.

b) Nem biztosítottak:
- vihar okozta hullámverés következtében bekövetkezô károk,
- közvetlen elöntés nélküli átnedvesedés (pld. buzgár) okozta 
károk,
- a belvíz és a talajvíz által okozott károk, 
- az árterületen bekövetkezô károk,
-  árvízvédelmi mûtárggyal nem védett területrôl átfolyó víz által 

okozott károk,
-  az olyan területen elhelyezett vagyontárgyak, ahol a felszíni 

vizek kiáradása az a) pontban meghatározott elöntéssel, az 

elmúlt három évben, legalább egyszer, a helyi körülmények 
miatt bekövetkezett,

-  az árvízi megelôzéssel, mentéssel összefüggésben keletkezô 
egyéb károk.

A Biztosító jelen veszélynem esetén 30 nap halasztott kockázat-
viselési kezdettel vállalja a kockázatot.

4. Szikla- és kôomlás, földcsuszamlás
a) az a kár, melyet a lehulló szikla- és kôzetdarabok, illetve földtö-
meg természetes mozgása a biztosított vagyontárgyakban okoz. 
b) Nem biztosítottak

ba) a földcsuszamlás miatt a támfalakban keletkezô károk, 
bb) azok a károk, melyek azért következnek be, mert a támfal 
karbantartásában mulasztás történt, vagy mert nem létesítettek 
támfalat, pedig a terep talajmechanikai viszonyai szükségessé 
tették volna.

Z5 Be nem fejezett, vagy átépítés alatt álló épület biztosítási fedezete
1. Biztosítási összeg meghatározása:
A biztosítási összeget a szerzõdõ állapítja meg. A biztosítási összeg, 
illetve a díjszámítás alapja a biztosításra feladott vagyontárgyak 
ajánlattételkor tervezett építési (anyag és munkadíj) költségeinek 
összege.
2. A biztosító szolgáltatása:
A biztosító szolgáltatásainak káreseményenkénti felsõ határa a be 
nem fejezett, vagy átépítés alatt álló épület/építmény biztosítása 
esetén a kár idõpontjában fennálló épület/építmény vagyonérték, 
mely nem lehet magasabb a biztosítási összegnél.
3. A biztosító szolgáltatásának korlátozása:
Az épület/építmény befejezetlenségébõl, átépítésébõl adódó, vagy 
azzal okozati összefüggésbe hozható káresemények nem minõsül-
nek biztosítási eseménynek.
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I. Biztosítottak köre

1. E feltétel alapján biztosított:
a) A szerzôdésben név szerint megnevezett természetes vagy jogi személy.
b) Azok, akik a biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontjában az 
1. bekezdés szerinti személlyel a kockázatviselési helyen állandó jelleg-
gel, egy háztartásban élnek.
2. Nem biztosítottak különösen: bérlôk, albérlôk, ágyrajárók, vendégek 
és fizetôvendégek.

II. Biztosított vagyontárgyak

1. A biztosítás az alábbi vagyontárgycsoportokba sorolható vagyontár-
gyakra terjed ki:

a) Általános háztartási ingóságok: azon a háztartásban általában 
elôforduló, a személyes használatra, vagy fogyasztásra szolgáló, a 
biztosított(ak) tulajdonát képezô épületszerkezetekhez tartósan nem 
rögzített, mozgatható vagyontárgyak, amelyek egyedi beszerzési 
értéke nem haladja meg a 200 000 Ft-ot, kivéve a b), c), d) bekez-
désben megnevezett vagyontárgyak. Ezen vagyontárgycsoporthoz 
tartoznak továbbá a kerékpárok, evezôs hajók, gumicsónakok, szörf-
deszkák, kerekes székek, valamint kedvtelésbôl, illetve a háztartás 
szükségleteinek kielégítésére tartott növények és háziállatok.
b) Kiemelt értékû háztartási ingóságok: biztosítottak a teljes  ház-
tartási ingóság biztosítási összegének 35%-áig azon biztosított(ak) 
tulajdonát képezô vagyontárgyak, amelyek az elôzô pontban meg-
határozásra kerültek, de egyedi értékük meghaladja a 200 000 
Ft-ot, illetve minden száz évnél régebben készült tárgy. Ezen 
vagyontárgycsoporthoz tartoznak továbbá a valódi szôrmék, kézi 
csomózású vagy szövésû szônyegek, antik bútorok, képzômûvé-
szeti alkotások (pl.: gobelinek, olajfestmények, akvarellek, rajzok, 
grafikák, szobrok), nemes porcelánból vagy kristályból készült 
vagyontárgyak, vadász- és önvédelmi fegyverek, valamint nemes-
fém, igazgyöngy vagy drágakô felhasználásával készült dísz- és 
használati vagyontárgyak (kivéve ékszerek, órák, készpénz, lásd a 
c) és d) bekezdést).
c) Elzárva tartandó háztartási ingóságok: biztosítottak a teljes  háztartási 
ingóság biztosítási összegének 10%-áig azon a biztosított(ak) tulajdonát 
képezô ékszerek, drágakövek, igazgyöngyök, a névértékét meghaladó 
értékû bélyegek, érmék, medáliák, illetve valamennyi nemesfémbôl 
készült és az elôzô bekezdésben fel nem sorolt vagyontárgyak.
d) Készpénz: a biztosított(ak) tulajdonát képezô belföldi fizetési 
eszközök legfeljebb 25 000 Ft-ig az elzárva tartandó háztartási 
ingóság biztosítási összegén belül. 

2. Biztosítottnak minôsülnek a nem háztartási célú, a kockázatviselési 
helyen folytatott keresôtevékenységet szolgáló vagyontárgyak a bizto-
sított ingóságok biztosítási összegének 5%-áig.
3. Biztosítottnak minôsülnek a biztosított személyek által bérelt, lízingelt 
vagy kölcsönvett általános háztartási ingóságok, a biztosított jogszabá-
lyon alapuló felelôssége mértékéig (avult érték) a biztosított ingóságok 
biztosítási összegének 5%-áig.

III. A kockázatviselési hely

1. A biztosítási védelem a kockázatviselés helyén tartott biztosított 
vagyontárgyakra terjed ki.

2. A kockázatviselés helye a biztosítási szerzôdésben feltüntetett lakás, 
a hozzá tartozó és ugyanazon telken lévô padlások, pincék, illetve pin-
cerészek és kiegészítô célokra használt melléképületek (pl.: garázsok, 
kamrák, terménytárolók) és a szerzôdésben megnevezett, a biztosított 
épülettel nem egy telken lévô, kizárólagosan a biztosított által használt 
garázsok. Amennyiben a szerzôdésben feltüntetett lakás családi ház, 
vagy legfeljebb négylakásos társasházban van, akkor a kockázatviselé-
si hely a házhoz tartozó telekkel bôvül ki.
3. A 2. bekezdés szerinti kockázatviselés helyérôl átmenetileg, leg-
feljebb 90 napig elvitt ingóságokra a biztosított ingóságok biztosítási 
összegének 5%-áig fennáll a biztosító kockázatviselése Magyarország 
területén, ha az idegen helyen más biztosítás azokra nem érvényes.
4. A biztosító nem viseli a kockázatot olyan lakásokban, amelyek összterüle-
tének több mint 50%-át keresôtevékenység folytatására veszik igénybe.

IV. Biztosított veszélynemek és károk

1. Biztosított kárnak minôsül a biztosított vagyontárgyak megrongálódá-
sa, megsemmisülése, eltulajdonítása, ha a bekövetkezésük valamely biz-
tosított, az alábbiakban meghatározott veszélynemmel közvetlen okozati 
összefüggésben, a kockázatviselés helyén és e szerzôdés hatálya alatt 
következik be.
2. Tûz (lánggal égés)

a) Jelen szabályzat szerint tûzbiztosítási eseménynek minôsül az 
olyan tûz, mely hirtelen, balesetszerûen nem a rendeltetési helyen 
keletkezett, vagy ott keletkezett, és azt elhagyva önerôbôl terjedôké-
pes. 
b) Nem minôsül tûznek a(z) 
– pörkölôdés,
– öngyulladás,
– izzás, 
– tûz nélküli füst- és koromszennyezôdés,
–  elektromos berendezésekben, vezetékekben, készülékekben az  

elektromos áram hatásából eredô kár,
–  a rendeltetésszerûen tûz-, füst- vagy hôhatásnak kitett vagyontár-

gyakban keletkezô kár,
– a tûzbe esett vagy tûzbe dobott vagyontárgyak megsemmisülése. 
c) Ha a b) bekezdésben felsorolt okokból keletkezett tûz továbbter-
jed, a továbbterjedô tûz következtében sérült más vagyontárgyak 
kárát a biztosító megtéríti.

3. Villámcsapás
a) Villámcsapáskárnak minôsül a biztosított vagyontárgyba közvet-
lenül becsapódó villám romboló és gyújtó hatása.
b) Nem minôsül biztosítási eseménynek a villám másodlagos hatá-
sára keletkezô kár (pl.: túlfeszültség, elektromágneses indukció). 

4. Robbanás
a) Robbanáskárnak minôsül a gázok vagy gôzök hirtelen kiterjedé-
sébôl eredô erômegnyilvánulásokból származó roncsolás.
b) Nem minôsül robbanásnak

ba) a berendezésekben vagy bármilyen tartályokban (pl.: 
kazán, csôvezeték) a szokásos üzemi nyomás túllépése nélkül 
a berendezésekben, illetve tartályokban keletkezô kár,
bb) a tartályokban, illetôleg berendezésekben keletkezô olyan 
robbanás, amely során a tartályok, illetôleg berendezések fala-
zatai nem olyan mértékben szakadnak szét, hogy a tartályon, 
illetôleg berendezésen kívüli és belüli nyomáskülönbség hirte-
len kiegyenlítôdésére kerül sor,

Jelen ügyféltájékoztatónak is minõsülõ feltételben nem rögzített kérdésekben, a szerzõdésben és annak mellékleteiben, és az ugyancsak ügy-
féltájékoztatónak is minõsülõ Általános vagyonbiztosítási feltételekben (SÁVBI 95) rögzítettek irányadóak.
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bc) az olyan robbanáskár, mely belsô égésû motorokban az 
égéstérben keletkezik,
bd) az elektromos megszakítóban a bennük meglévô vagy fel-
lépô nyomás következtében keletkezô károk,
be) hangrobbanásból (nyomáshullám) keletkezô károk,
bf) összeroppanásból keletkezô károk,
bg) szándékos robbantások következményeként keletkezô 
károk.

5. Vihar
a) Viharkár az a kár, amelyet a 15 m/s küszöbértéket elérô vagy azt 
meghaladó sebességû, idôjárás miatti légmozgások, vagy e légmoz-
gások által az épületre sodort, döntött tárgyak a biztosított vagyontár-
gyakban okoznak.
b) Nem minôsül viharkárnak

ba) a biztosított vagyontárgyakban keletkezô olyan kár, amely 
visszavezethetô le nem zárt nyílászárókra, vagy más le nem 
zárt nyílásokra, kivéve, ha ezen nyílások a vihar következtében 
keletkeztek,
bb) a biztosított épületeken belüli huzat által okozott kár.
bc) a szabadban tartott vagyontárgyakban keletkezô kár.

6. Jégverés
a) Az a kár, melyet a lehulló jégszemek a  jégverés következtében 
keletkezô nyílásokon keresztül bejutva a biztosított vagyontárgyak-
ban közvetlenül okoznak.
b) Nem minôsül jégveréskárnak a szabadban található vagyontár-
gyakban keletkezô kár.

7. Felhôszakadás
a) Az a kár, amelyet felhôszakadásból eredô, talajszinten áramló 
nagy mennyiségû csapadékvíz a biztosított helyiségekbe bejutva a 
biztosított vagyontárgyakban okoz.  Felhõszakadásnak minõsül az 
olyan csapadékhatás, amikor legalább 0,5 mm/perc csapadékvíz 
zúdul le.
b) Nem minôsül felhôszakadáskárnak 

ba) a biztosított vagyontárgyakban keletkezô olyan kár, amely 
visszavezethetô le nem zárt nyílászárókra vagy más le nem zárt 
nyílásokra, kivéve, ha ezek a nyílások a felhôszakadás következ-
tében keletkeztek,
bb) a talajszint alatti padozatú, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elöntése esetén az ott elhelyezett biztosított vagyon-
tárgyakban bekövetkezô kár,
bc) a káridôpontban a szabadban található vagyontárgyak-
ban keletkezô kár.

8. Hónyomás
a) Az a kár, amelyet hó- vagy jégtömeg statikus nyomása okoz. 
Nem minôsül hónyomásnak az olvadáskor lecsúszó, lezuhanó hó- 
vagy jégtömeg hatása.  
b) Nem biztosítási esemény a káridôpontban a szabadban találha-
tó vagyontárgyakban keletkezô kár.

9. Vezetékesvíz-kár
a) Vezetékesvíz-kárnak minôsül a biztosított vagyontárgyakban 
keletkezô olyan kár, amelyet a biztosított építményt ellátó, a biz-
tosított felelôsségi körébe tartozó, szilárdan lefektetett vezetékek 
(használati víz, szennyvíz, csapadékvíz, fûtés) törése, dugulása 
vagy repedése miatt nem rendeltetésszerûen kiömlô víz vagy gôz 
okoz.   
b) Többlakásos épületek esetében a biztosító megtéríti a biztosí-
tott felelôsségi körén kívül esô, a biztosított épületen belüli vezeték 
törése, dugulása vagy repedése által a biztosított vagyontárgyak-
ban okozott vízkárokat is.
c) Nem téríti meg a biztosító

ca) a biztosított vagyontárgyakban korhadás, gombásodás 
vagy penészesedés formájában jelentkezô kárt,
cb) a sérült vezetékekbôl kifolyt víz és gôz árát.

10. Idegen jármû ütközése
a) Idegen jármû ütközésének minôsül a biztosított vagyontárgyak-
ban keletkezô olyan kár, amelyet az idegen jármû, annak alkatrésze 

vagy rakománya a biztosított épülettel való közvetlen összeütközés-
sel okoz.
b) A biztosító a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás alapján 
megtérülô összeggel csökkenti a kártérítési összeget. 

11. Betöréses lopás
a) Betöréses lopásnak minôsül az a kár, amely a biztosítási 
szerzôdésben rögzített biztonsági elôírások szerint lezárt kockázat-
viselési helyrôl a biztosított vagyontárgyak eltulajdonításából ered, 
oly módon, hogy az elkövetô a biztosított vagyontárgyakat tartalma-
zó lezárt helyiségbe

aa) erôszakkal betört, behatolt,
ab) eredeti vagy másolt kulccsal jutott be ugyan, de a kulcsokhoz 
állandóan lakott lakásba (lásd VII 1e.) való erôszakos betörés,  
behatolás vagy rablás útján jutott,
ac) hamis kulccsal vagy más, nem zárak nyitását szolgáló 
idegen eszközzel erôszakkal jutott be. A kulcs akkor is hamis 
kulcsnak számít, ha nem jogosult személy kezdeményezte 
vagy helyeselte az elkészítését. Hamis kulcs használata nem 
bizonyított önmagában azzal, hogy a biztosított vagyontárgyak 
eltûntek.

b) Értéktárolóban tárolt biztosított vagyontárgyak esetében a betö-
réses lopás biztosítási esemény akkor valósul meg, ha az elkövetô 
a biztosító által elfogadott értéktárolóban lévô biztosított vagyontár-
gyakat eltulajdonította oly módon, hogy az értéktárolót tartalmazó 
kockázatviselési helyre az a) bekezdésben leírtak szerint jutott be, 
és az elôírás szerint lezárt és rögzített értéktárolót

ba) a kockázatviselési helyrôl eltulajdonította,
bb) feltörte, illetve a kockázatviselési helyen kívül elkövetett 
erôszakos betörés, behatolás után lopás útján vagy rablás által 
megszerzett eredeti kulccsal felnyitotta,
bc) hamis kulccsal vagy más, nem zárak nyitását szolgáló ide-
gen eszközzel erôszakkal felnyitotta.

c) Amennyiben a kockázatviselési hely nem a biztosítási szerzôdés-
ben rögzített biztonsági elôírások szerint van lezárva, akkor a biz-
tosító szolgáltatási kötelezettsége a kár idôpontjában ténylegesen 
meglévô és mûködô védelmi szint határösszegéig terjed.
d) Nincsenek biztosítva azon a betöréses lopás károk, melyek az 
ingatlan építésének, átépítésének, felújításának idején történnek, 
illetve azzal ok-okozati összefüggésben állnak.

12. Rablás
a) Rablás biztosítási eseménynek minôsül a biztosított vagyon-
tárgyakban keletkezô kár, ha az elkövetô a biztosított vagyon-
tárgyakat a kockázatviselés helyén jogtalanul úgy szerzi meg, 
hogy a biztosított ellen erôszakot, élet vagy testi épség ellen 
irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a biztosítot-
tat öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi;  
továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása érde-
kében erôszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést 
alkalmaz. E szempontból a biztosítottal azonos elbírálás alá esik az a 
személy, aki a biztosított engedélyével tartózkodik a kockázatviselési 
helyen.
b) Ha a biztosított elhagyta a kockázatviselés helyét, Magyaror-
szág területén biztosítva van a biztosított vagyontárgyakban kelet-
kezô, az a) bekezdés szerinti rabláskár, együttesen a biztosított 
ingóságok biztosítási összegének 5%-áig, de legfeljebb 150 000 
Ft-ig, ezen belül a kiemelt és az elzárva tartandó háztartási ingósá-
gok együttesen 100 000 Ft-ig.
c) Nem biztosítási esemény a rablás által okozott olyan kár, amely-
nél a tárgyakat az elkövetô utasítására vitték az átadási helyre, 
vagy amely emberrabláshoz kapcsolódik.

13. Rongálás
Rongálás biztosítási eseménynek minôsül a kockázatviselés helyén 
betöréses lopás vagy rablás, illetve annak kísérlete folyamán az eltulaj-
donítás érdekében a biztosított vagyontárgyban keletkezô rongálási kár.
14. Biztosított következményi károk

a) Biztosítva vannak a biztosított vagyontárgyakban keletkezett 
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olyan károk, amelyek valamely biztosítási esemény bekövetkezésé-
nek elkerülhetetlen következményei és 

aa) a megsérült épület lehulló része,
ab) a megsérült épületbe a biztosítási eseménnyel egyidejûleg 
behulló csapadékvíz, vagy
ac) a tényleges tûzkár következményeként fellépô füst- és 
koromszenyezôdés, illetve az oltás és mentés okoz.

b)  Nincs biztosítva az elmaradt haszon.

V. Biztosított költségek

Megtéríti a biztosító az alább felsorolt indokolt, célszerû költségeket, 
ha a biztosított kárral közvetlen összefüggésben állnak, vagy azoknak 
elkerülhetetlen következményei is a biztosítottat terhelik:
1. Törmelékeltakarítási költségek, a törmeléknek a legközelebbi lera-
kóhelyre szállítási és lerakási vagy megsemmisítési költsége, valamint 
a kockázatviselési hely megtisztítási és egyszeri takarítási költségei 
összesen a VI. bekezdés szerinti szolgáltatás összegének 15%-áig.
2. Biztosított vagyontárgyak helyreállítása vagy újrabeszerzése miatt 
más vagyontárgy indokolt mozgatása vagy védelme érdekében felme-
rült költségek összesen a VI. bekezdés szerinti szolgáltatás összegének 
15%-áig.
3. Kárenyhítés költségei, kivéve a kárenyhítés folyamán keletkezett 
egészségkárosodások miatt fellépô költségek.
4. Tûzoltóság és más hivatalos szervek a biztosított káreseményhez 
közvetlenül kapcsolódó igazolt kiszállási és ráfordítási költségei, 
amennyiben ezek a biztosítottat terhelik.
5. A biztosító káreseményenként összesen legfeljebb a biztosított 
ingóságok biztosítási összegének 1%-áig nyújt kártérítést zárszerke-
zet megváltoztatásának, illetve cseréjének költségeire, amennyiben 
a lakáskulcsokat Magyarország területén állandóan lakott épületbôl 
betöréses lopással vagy az ôrzésre jogosult személytôl rablással tulaj-
donították el. A fentiekben leírtak a szerzôdésben megnevezett cím 
alatti lakásban tartott értéktárolók kulcsaira is érvényesek, amennyiben 
az értéktárolók kulcsait betöréses lopás esetén nem a kockázatviselési 
helyrôl tulajdonították el.
6. Helyreállítási költségek, melyeket a betöréses lopás vagy annak 
kísérlete során a behatolás céljából a szerzôdésben megnevezett cím 
alatti épületben okozott rongálási károk indokolnak, amennyiben más 
biztosítás erre nem nyújt fedezetet.

VI. A biztosító szolgáltatása

1. Biztosított vagyontárgyakra vonatkozóan a biztosító teljesítési kötele-
zettsége az alábbiak szerint terjed ki:

a) Teljes kár esetén a biztosító – kivéve a b) bekezdésben megha-
tározott esetben – a biztosított vagyontárgyak káridôponti, magyar-
országi beszerzési új értékét téríti, azaz azt az összeget, amelybôl 
a biztosított vagyontárgyak azonos nagyságban, felszereltségben 
és minôségben újra beszerezhetôk.
b) Teljes kár esetén a biztosító a biztosított vagyontárgyakban kelet-
kezett károkat káridôponti avult értékén (káridôponti valóságos 
értéken) téríti, ha a károsodott biztosított vagyontárgy avultsága az 
50%-ot elérte vagy meghaladta.
c) Javítással, részek pótlásával helyreállítható károk esetében a 
biztosító a káridôponti javítási és helyreállítási költséget téríti meg, 
melynek felsô határa azonban nem haladhatja meg a teljes kár 
címén fizethetô összeget (a) és b) bekezdés).

2. Teljesítéskorlátozások
a) Többlakásos épületekben, a szerzôdésben elôírt külön védelmi 
elôírásoknak megfelelôen zárt, a biztosított kizárólagos használatá-
ban lévô padláson, pincében, illetve pincerészben tárolt biztosított 
vagyontárgyakra – betöréses lopás kivételével – biztosított vagyon-
tárgyanként a biztosítási összeg 5%-ára, de káreseményenként 

legfeljebb a biztosított ingóságok biztosítási összegének 10%-ára 
korlátozódik a biztosító szolgáltatása. Betöréses lopás esetében 
az említett összeghatárok a biztosítási összeg 1%-ára (biztosított 
vagyontárgyanként), illetve 3%-ára (káreseményenkénti összkártérí-
tés) módosulnak.
b) Egylakásos épületekben, a szerzôdésben elôírt külön védelmi 
elôírásoknak megfelelôen zárt, a biztosított kizárólagos használatá-
ban lévô padláson, pincében, illetve pincerészben tárolt biztosított 
vagyontárgyakra – betöréses lopás kivételével – biztosított vagyon-
tárgyanként a biztosítási összeg 10%-ára, de káreseményenként 
legfeljebb a biztosítási összeg 25%-ára korlátozódik a biztosító szol-
gáltatása. Betöréses lopás esetében az említett összeghatárok a biz-
tosítási összeg 1%-ára (biztosított vagyontárgyanként), illetve a biztosí-
tási összeg 3%-ára (káreseményenkénti összkártérítés) módosulnak.
c) A szerzôdésben elôírt külön védelmi elôírásoknak megfelelôen 
zárt, a biztosított kizárólagos használatában lévô melléképületek-
ben, valamint kiegészítô célú (nem állandó lakás céljára szolgáló) 
helyiségekben tárolt biztosított vagyontárgyakra – betöréses lopás 
kivételével – , biztosított vagyontárgyanként a biztosítási összeg 
10%-ára, de káreseményenként legfeljebb a biztosítási összeg 
25%-ára korlátozódik a biztosító szolgáltatása. Betöréses lopás 
esetében a biztosító a szolgáltatás biztosított vagyontárgyan-
kénti és káreseményenkénti felsô határát a biztosítási helyen a 
szerzôdésben megnevezett védelmi fokozatok káridôponti megva-
lósulása alapján határozza meg.
d) A szerzôdésben elôírt külön védelmi elôírásoknak megfelelôen 
zárt , közös használatú a), b) és c) bekezdés szerinti helyiségek-
ben tárolt biztosított vagyontárgyakra biztosított vagyontárgyan-
ként a biztosítási összeg 1%-ára, de káreseményenként legfeljebb 
a biztosítási összeg 3%-ára korlátozódik a biztosító szolgáltatása.
e) A szerzôdésben elôírt külön védelmi elôírásoknak megfelelô, 
a szerzôdésben megnevezett értékmegôrzôn kívül tartott, e sza-
bályzat szerint elzárva tartandó háztartási ingóságok károsodása 
esetén a kártérítés biztosítási eseményenként 250 000 Ft-ra korlá-
tozódik.
f) Állatok és növények esetén a kártérítés káreseményenként 
összesen a biztosítási összeg 5%-ára korlátozódik.

VII. Kizárások és a biztosító szolgáltatási kötele-
zettsége alóli mentesülések

1. Nem biztosítottak
a) légi jármûvek, motoros jármûvek, utánfutók, lakókocsik, önjáró 
lakókocsik és motorkerékpárok, azok alkatrészei, tartozékai,
b) vízi jármûvek, azok alkatrészei, tartozékai, kivéve a II./1. bekez-
désben felsoroltakat,
c) a nem biztosított személyek (bérlôk, albérlôk, ágyrajárók, vendé-
gek és fizetôvendégek stb.) vagyontárgyai,
d) külföldi fizetôeszközök, csekk, váltó, egyéb pénzkövetelésrôl 
kiállított vagy pénzt helyettesítô okirat, értékpapírok, takarékkönyv, 
takaréklevél, betétkönyv, kéziratok, tervek és dokumentációk, 
okmányok, okiratok, szoftverek, adathordozókon tárolt adatok, 
e) betöréses lopás esetén a VI. 2. a)-d) bekezdésekben megnevezett 
helyeken, illetve nem állandóan lakott lakásokban (pl. nyaraló, hétvégi 
ház, présház, vadászház, társasüdülôben lévô üdülôegység) tárolt, 
e szabályzat szerint kiemelt értékû és elzárva tartandó háztartási 
ingóságok, valamint nem háztartási célú, keresô tevékenységet szol-
gáló vagyontárgyak, továbbá fényképezôgépek, optikai készülékek és 
antik bútorok. Ha a lakás évente kevesebb mint 270 napig lakott, akkor 
nem állandóan lakottnak minôsül.

2. A biztosító tûz-, robbanás- és villámcsapás-káresemény esetén men-
tesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a kockázatviselési 
helyen a biztosított, illetôleg a szerzôdô, velük közös háztartásban élô 
hozzátartozójuk vagy a biztosított alkalmazottjai, illetôleg megbízottjai 
A vagy B tûzveszélyességi osztály szerinti tûzveszélyes, ill. robbanás-
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veszélyes anyagot  – háztartási célú alkalmazás méreteit meghaladó, 
vagy elôírást sértô mennyiségben, illetve módon – tárolnak, alkalmaz-
nak vagy felhasználnak.

VIII. Nyilvántartáskészítési kötelezettség

1. Amennyiben egyes biztosított vagyontárgy, készlet vagy gyûjte-
mény ajánlatfelvételkori új értéke vagy régiségek esetén piaci értéke a  
200 000 Ft-ot meghaladja, akkor egyedi nyilvántartásban kell rögzíteni. 
A nyilvántartás a szerzôdés része, a szerzôdô azt az ajánlattal együtt 
köteles kézbesíteni a biztosítónak. A biztosító köteles a nyilvántartást 
titkosan kezelni.
2. Amennyiben az ajánlattétel után a biztosított birtokába pótlólagosan 
olyan háztartási ingóság kerül, melynek egyedi, újrabeszerzési értéke 
meghaladja a 200 000 Ft-ot, akkor az 1. bekezdés szerint elkészült 
nyilvántartási formában a birtokbavételtôl számított 30 napon belül ezt 
a szerzôdônek, illetve a biztosítottnak közölnie kell a biztosítóval. Ez a 
bejelentés csak akkor jelenti a biztosítási összeg automatikus emelke-
dését, ha a szerzôdô ezt kezdeményezi.
3. Amennyiben a szerzôdô, illetve a biztosított az 1. vagy a 2. bekezdés 
szerinti kötelezettségeket megszegi, akkor a be nem jelentett vagyon-
tárgyak darabonként legfeljebb 200 000 Ft-ig vannak biztosítva.

IX. A biztosítási összeg értékkövetése

1. A biztosító a biztosítási összeg új értéken való tartása érdekében 
automatikus értékkövetô indexet alkalmaz. A biztosítási összeg mindig 
a biztosítási évfordulóval az értékkövetés mértékével változhat (továb-
biakban: értékkövetés). A módosítás alapja a biztosító magán-vagyon-
biztosításaival biztosítható vagyontárgyak különbözô körére a KSH 
által megállapított éves inflációs indexek, melyekbôl a biztosító átla-
gindexet képez. Az értékkövetés számítási alapjait az értékkövetésrôl 
szóló értesítô kiküldése idôpontjában a KSH által addig nyilvánosság-
ra hozott indexadatai képezik. A biztosító az értékkövetéssel megvál-
tozott biztosítási összegekrôl és díjakról az értékkövetés érvénybelépé-
sét megelôzôen 60 nappal írásban értesíti a szerzôdôt. Amennyiben 
a szerzôdô az értékkövetést nem fogadja el, akkor a szerzôdést a 
felmondási szabályoknak megfelelôen felmondhatja.

X. Biztonsági elôírások

A biztosított tárgyak védelme érdekében a biztosított köteles a megkí-
vánt óvintézkedéseket megtenni, így különösen
1. fagyveszélyes idôszakban minden épületet és épületrészt megfelelôen 
fûteni vagy minden vízvezetô létesítményt és berendezést vízteleníteni kell,
2. a nem állandóan lakott, illetve nem használt épületekben vagy épületré-
szekben lévô minden vízvezetô létesítményt és berendezést a lakatlanság 
idôtartamára el kell zárnia, valamint november 1. és március 31. között 
víztelenítenie és víztelenített állapotban kell tartania. Ha az épület évente 
kevesebb mint 270 napig lakott, akkor nem állandóan lakottnak minôsül,
3. a biztosított vagyontárgyakat, különösen elektromos, gáz- és vízve-
zetô létesítményeket, valamint berendezéseket, tetôket és kívül rögzí-
tett tárgyakat mindig rendeltetésszerû állapotban kell tartania, és a 
hiányosságokat vagy a károkat haladéktalanul el kell hárítania,
4. a lakás, illetve az épület vagy az értékmegôrzô kulcsainak ellopása, 
elrablása és elveszése esetén a zárakat 24 órán belül ki kell cserélni,
5. a biztosított személy a kockázatviselés helyérôl bármilyen rövid ide-
jû eltávozása esetén a szerzôdésben elôírt biztonsági berendezéseket 
üzembe kell helyezni, 
6. a biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a biztosított 
az 1–5. bekezdésben megnevezett elôírásokat megsértette, és a kár-
esemény ezzel okozati összefüggésben következett be.

Záradékok

Z1 Villámcsapás másodlagos hatásából eredô károk biztosítása
1. A biztosító a villámcsapás másodlagos hatására keletkezô károkat 
is megtéríti, amennyiben 

a) a villám becsapódási helye a biztosított vagyontárgy 1000 méte-
res körzetében volt,
b) a károsodott vagyontárgy vagy alkatrész üzemi feszültsége 
nem haladja meg a 60 V-t.

2. A kártérítés biztosítási eseményenként a biztosított ingóságok biz-
tosítási összegének 5%-ára korlátozódik.
Z2 Bôvített vezetékesvízkár-fedezet
1. Biztosítási eseménynek minôsül a biztosított vagyontárgyakban kelet-
kezô olyan kár, amelyet a biztosított építményt ellátó, ezen építményen 
belüli szilárdan lefektetett vezetékek (használati víz, szennyvíz, csapadék-
víz, fûtés), valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és 
készülékek törése, dugulása vagy repedése miatt nem rendeltetésszerû-
en kiömlô víz vagy gôz okoz.
2. Nem minôsül biztosítási eseménynek

a) a biztosított vagyontárgyakban korhadás, gombásodás vagy 
penészesedés formájában jelentkezô kár,
b) a sérült vezetékekbôl kifolyt víz és gôz díja,
c) az a kár, melyet a biztosított tevékenysége vagy mulasztása 
okoz. Ilyen például a nyitva hagyott vízcsap, mosógép leugrott 
ürítôcsöve, kifröcskölt víz.

3. Nem biztosíthatók a biztosított vezetékekre csatlakoztatott tartozé-
kok, szerelvények, berendezések, háztartási gépek, készülékek, illetve 
ezek tömítéseiben, tartozékaiban keletkezett károk, illetve ezek pótlási 
és javítási költségei.
Z4 Bôvített elemikár-fedezet
1. Földrengés
Földrengéskár az a kár, melyet a kockázatviselés helyén bekövetkezô, 
az MSK-64 skála 5. fokozatát elérô földrengés a biztosított vagyontár-
gyakban  okoz.
2. Árvíz

a) Árvízkárnak minôsülnek az olyan  károk, amelyeket az élôvizek 
és az ezekbe nyílt torkolattal csatlakozó és belvízvédelmi töltés-
sel ellátott mesterséges csatornák, valamint mesterséges tavak 
áradása a biztosított vagyontárgyakban elöntéssel okoz, ha a véd-
mûvet (árvíz-, belvízvédelmi gátat) áttörte, vagy annak tetôszintjét 
átlépte.
b) Nem biztosítottak:

ba) vihar okozta hullámverés következtében bekövetkezô károk,
bb) a közvetlen elöntés nélküli átnedvesedés (pl. buzgár) 
okozta károk,
bc) a belvíz és a talajvíz által okozott károk,
bd) az árterületen bekövetkezô károk,
be) árvízvédelmi mûtárggyal nem védett területrôl átfolyó víz 
által okozott károk,
bf) az olyan területen elhelyezett vagyontárgyak, ahol a felszíni 
vizek kiáradása az a) pontban meghatározott elöntéssel, az 
elmúlt három évben legalább egyszer, a helyi körülmények 
miatt bekövetkezett,
bg) az árvízi megelôzéssel, mentéssel összefüggésben kelet-
kezô egyéb károk.
A Biztosító jelen záradék esetén 30 nap halasztott kockázat-
viselési kezdettel vállalja a kockázatot. (SÁVBI 95 IV. 4.)

3. Szikla- és kôomlás, földcsuszamlás
a) az a kár, melyet a lehulló szikla- és kôzetdarabok, illetve földtö-
meg természetes mozgása a biztosított vagyontárgyakban okoz.
b) Nem biztosítottak

ba) a földcsuszamlás miatt a támfalakban keletkezô károk,
bb) azok a károk, melyek azért következnek be, mert a támfal kar-
bantartásában mulasztás történt, vagy mert nem létesítettek támfa-
lat, pedig a terep statikai viszonyai szükségessé tették volna.

4. Ismeretlen építmény vagy üreg beomlása.
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Ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedély-
ben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva, és arról a 
biztosítottnak/szerzõdõnek nincs tudomása.
Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása az a kár, amely a ter-
mészetes egyensúlyi állapot — külsõ erõhatás miatti — megszûnése 
következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkezõ beomlása a 
biztosított vagyontárgyakban okoz.
A biztosító nem téríti meg ismeretlen építmény vagy üreg beomlása 
kárként

a) a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüg-
gésben keletkezett károkat,
b) az épületek/építmények alatti feltöltések ülepedése, illetve az 
alapok alatti talajsüllyedés, valamint a nem megfelelõen méretezett 
és kivitelezett alapozás miatt keletkezett károkat,
c) beomlott ismeretlen üreg feltöltésének költségeit,
d) támfalban, mesterséges rézsûben, egyéb mûtárgyban 
bekövetkezett ilyen jellegû károkat. 
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I. Mechanikai védelem és kategóriái

A mechanikai védelem megvalósításához felhasználható alkotóeleme-
ket (részegységeket és segédanyagokat) a Magyar Biztosítók Szövet-
sége (MABISZ) minõsítette (továbbiakban: minõsített) a megvalósítan-
dó védelemben betöltendõ szerepe, illetve alkalmassága szerint.
Javasoljuk, hogy mielõtt az alábbi pontokban meghatározott védelmi 
szintek megvalósításához bármely vagyonvédelmi részegységet kicse-
rélné, gyõzõdjön meg arról, hogy:

– a megvásárolni kívánt részegység kompatibilis-e a már meglévõkkel,
– hogy a már meglévõ többi vagyonvédelmi elem biztosítja-e az újon-
nan beépítendõ elem megvalósításával tervezett védelmet!

A védelmi rendszer alkotóelemeinek vásárlásakor vagy azok képesí-
tett szakember által történt beépítése után minden esetben kérje el a 
MABISZ-minõsítésrõl szóló tanúsítványt!

Alapfokú védelem
Alapfokú védelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határoló-
falazatai, födémszerkezetei, padozatai és zárt állapotú nyílászárói az 
alábbi követelményeket elégítik ki:

a) A falazatok, födémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 
25 cm-es, hagyományos, kisméretû, tömör téglafal szilárdságának 
megfelel (elfogadott a legalább 30 cm vastag falazóblokk is).
b) A 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz 
használata nélkül elérhetõ nyílászáróknak az alábbi mechanikai 
védelemnek kell eleget tenniük:

1. Az ajtószerkezetek megerõsített kivitelûek, kiemelés, feszítés ellen, 
illetve a többszárnyú ajtók tolózárai reteszhúzás ellen védettek.
2. Az ajtólap és az ajtótok:

2.1. 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
2.2. záráspontosságuk körkörösen 5 mm-en belül van,
2.3. az ajtókon a zárnyelvek legalább 20 mm mélyen zár-
nak, és egymástól legalább 300 mm-re vannak, az ajtólap 
vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja.

3. Az ajtók zárását
3.1. ajtónként minimum 2 db, a Fogalommeghatározások 
C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, melybõl az egyik 
törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelû, valamint ezek a 
zárak zárt állapotban vannak, vagy
3.2. gyári kivitelû biztonsági ajtó esetén 1 db, a Foga-
lommeghatározások C) pontjában meghatározott biztonsá-
gi zár végzi, mely törésnek és fúrásnak  ellenálló kivitelû, 
valamint ez a zár zárt állapotban van. Az ajtó zárszerkeze-
te, vasalata legalább két ellentétes oldalon, legalább egy-
egy ponton (a 2. pontnak megfelelõen) biztosítja a zárást.

4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörömmel vagy egyéb, a 
befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erõsít-
ve; fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerõsített kivitelûek.
5. Üvegezett nyílászárók üvegezését minõsített, legalább „A1” bizton-
sági üveggel, illetve minõsített betörésvédõ fóliával kell készíteni.
6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti b) 1–5. pontban leírt 
paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követel-
ményeket elégítsék ki:

6.1. minõsített ráccsal vagy azzal egyenértékû más, minõsített 
mechanikai szerkezettel védettek; minõsített rácsnak minõsül a 
Fogalommeghatározások H) pontjában leírt rács, vagy
6.2. minõsített nyitható ráccsal védettek, ez esetben a tok-
nak, illetve a nyílószárny(ak)nak a fenti b) 1–4. pontokban 
foglalt elõírásoknak is meg kell felelniük.
Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelmé-

nyeknek megfelelõ szerkezet:
– minõsített zárszerkezet nélküli, elektromos úton moz-
gatott rácsszerkezet (detektív-, függöny-, redõnyrács 
stb.), melynek motorja, elektromos vezetéke, mozgató-
mechanikája szabotázsvédetten van elkészítve
 – vezérlése vagy a védett téren belül helyezkedik el, 
vagy ha
 – azon kívül van, akkor a Fogalommeghatározások C) 
pontjában leírt biztonsági zár védi, amely törésnek és 
fúrásnak  ellenálló kivitelû, valamint a zár zárt állapot-
ban van,
– a zárszerkezet burkolata, rögzítése szabotázsvédett, 
ennek illetéktelen megbontása a rendszer blokkolását, eset-
leges elektronikus védelem esetén riasztást eredményez.

Részleges védelem
Részleges védelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határoló-
falazatai, födémszerkezetei, padozatai és zárt állapotú nyílászárói az 
alábbi követelményeket elégítik ki:

a) A falazatok, födémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 
25 cm-es, hagyományos, kisméretû, tömör téglafal szilárdságának 
megfelel (elfogadott a legalább 30 cm vastag falazóblokk is).
b) A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz 
használata nélkül elérhetõ nyílászáróknak az alábbi mechanikai 
védelemnek kell eleget tenniük:

1. Az ajtószerkezetek megerõsített kivitelûek: kiemelés, feszítés 
ellen (az ajtópánt oldalán 2 db, megerõsített kivitelû, kiemelés elle-
ni tüske), a többszárnyú ajtók esetén a tolózárak reteszhúzás ellen 
védettek, vagy az elõzõekben leírtakkal egyenértékû mechanikai 
védelmet biztosító, minõsített hevederzár-szerkezettel védettek.
2. Az ajtólap és az ajtótok:

2.1. 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
2.2. záráspontosságuk körkörösen 3 mm-en belül van,
2.3. az ajtókon a zárnyelvek legalább 20 mm mélyen zár-
nak, és egymástól legalább 300 mm-re vannak, az ajtólap 
vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja,
2.4. a fából készült ajtólap esetén tömör, legalább 30 mm 
vastag fából készítendõ.

3. Az ajtók zárását:
3.1. ajtónként minimum 2 db, a Fogalommeghatározások 
C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, melyek törésnek 
és fúrásnak ellenálló kivitelûek, egyikük finomnyitással 
(pl. zárfésûvel) nem nyitható, és zárszerkezete felfúrás 
ellen megerõsített, valamint ezek a zárak zárt állapotban 
vannak, vagy
3.2. gyári kivitelû biztonsági ajtó esetén 1 db, a Fogalommeg-
határozások C) pontjában meghatározott biztonsági zár végzi, 
mely törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelû, finomnyitással (pl. 
zárfésûvel) nem nyitható, valamint ez a zár zárt állapotban van.
Az ajtó zárszerkezete, vasalata mind a négy oldalon leg-
alább egy-egy ponton biztosítja a zárást (a 2. pontnak meg-
felelõen), és ezen vasalat lehetetlenné teszi a pánttal szem-
beni oldalon még egy zár beépítését. Az ajtó zárszerkezete 
felfúrás ellen védett.

4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörömmel, vagy egyéb, 
befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erõ-
sítve; fa tokszerkezet esetén a zárlemezek és a feszítés elleni 
tüskék ellendarabjai (toklemezei) megerõsített kivitelûek.

VAGYONVÉDELMI ELÕÍRÁSOK (2003)
Lakossági biztosítások
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5. Az üvegezett nyílászárók üvegezését minõsített, legalább 
„A2” biztonsági üveggel, illetve minõsített betörésvédõ fóliával 
kell készíteni. A toknak és a keretszerkezetnek (üvegbefogás-
nak) egyenértékûnek kell lennie az alkalmazott üveg ellenálló 
képességével, fa anyagú keretszerkezet nem alkalmazható. 

6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti b) 1–5. pontban leírt 
paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követel-
ményeket elégítsék ki:

6.1. minõsített ráccsal vagy azzal egyenértékû más, minõsí-
tett mechanikai szerkezettel védettek, minõsített rácsnak minõ-
sül a Fogalommeghatározások H) pontjában leírt rács, vagy
6.2. minõsített nyitható ráccsal védettek, ez esetben a tok-
nak, illetve a nyílószárny(ak)nak a fenti b) 1–4. pontokban 
foglalt elõírásoknak is meg kell felelniük.
Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelmé-
nyeknek megfelelõ szerkezet:

– minõsített zárszerkezet nélküli, elektromos úton moz-
gatott rácsszerkezet (pl. detektív-, függöny-, redõny-
rács stb.), melynek motorja, elektromos vezetéke, moz-
gatómechanikája szabotázsvédetten van elkészítve,
– vezérlése vagy a védett téren belül helyezkedik el, vagy 
ha azon kívül van, akkor a Fogalommeghatározások C) 
pontjában leírt biztonsági zár végzi azt, amely törésnek 
és fúrásnak ellenálló kivitelû, valamint a zár zárt állapot-
ban van, 
– a zárszerkezet burkolata, rögzítése szabotázsvédett, 
ennek illetéktelen megbontása a rendszer blokkolását, eset-
leges elektronikus védelem esetén riasztást eredményez.

Azon esetekben, ha az elõzõ vagyonvédelmi kategóriákban foglalt 
elõírások a kár idõpontjában és helyén nem valósulnak meg, akkor a 
ténylegesen megvalósult vagyonvédelmi szint és az alábbi kategóriák-
ba foglalt vagyonvédelmi elõírások szerint térít társaságunk.

I. védelem
„I. védelem” akkor valósul meg, ha a védett helyiség határolófalazatai, 
födémszerkezetei, padozatai és zárt állapotú nyílászárói az alábbi köve-
telményeket elégítik ki:

a) A falazatok, födémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 
6,5 cm-es, hagyományos, kisméretû, tömör téglafal szilárdságának 
megfelel.
b) A 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz 
használata nélkül elérhetõ nyílászáróknak az alábbi mechanikai 
védelemnek kell eleget tenniük:

1. A többszárnyú ajtószerkezetek esetén a tolózárak reteszhú-
zás ellen védettek.
2. Az ajtólap és az ajtótok

2.1. 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
2.2. záráspontosságuk körkörösen 8 mm-en belül van.

3. Az ajtók zárását 1 db, az alábbi jellemzõknek megfelelõ zár vég-
zi, amely zárt állapotban van: henger-, mágneszár, szám- és/vagy 
betûjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetõségek szá-
ma meghaladja az ezret, egyedi minõsített lamellás zár, illetve min-
den olyan zár, mely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú.
4. Az ajtók tokszerkezetei befeszítést megakadályozó módon a 
falazatokhoz vannak erõsítve.

II. védelem
„II. védelem” akkor valósul meg, ha a védett helyiség határolófalazatai, 
födémszerkezetei, padozatai és a zárt állapotú nyílászárói az alábbi 
követelményeket elégítik ki:

a) A falazatok, födémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 12 cm-
es, hagyományos, kisméretû, tömör téglafal szilárdságának megfelel.
b) A 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz 
használata nélkül elérhetõ nyílászáróknak az alábbi mechanikai 

védelemnek kell eleget tenniük:
1. A többszárnyú ajtószerkezetek tolózárai reteszhúzás ellen védettek.
2. Az ajtólap és az ajtótok

2.1. 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
2.2. záráspontosságuk körkörösen 6 mm-en belül van.

3. Az ajtók zárását 1 db, a Fogalommeghatározások C) pontjá-
ban leírt biztonsági zár végzi, amely zárt állapotban van.
4. Az ajtók tokszerkezetei befeszítést megakadályozó módon a 
falazatokhoz vannak erõsítve.

II. Értéktároló

A megfelelõ értéktároló vagy értékmegõrzõ (továbbiakban értékmegõr-
zõ) kiválasztásakor figyelembe kell venni a tárolandó vagyontárgy(ak) 
értékét, méretét, illetve éghetõségének veszélyét, valamint az értéktáro-
lónak épületbe/építménybe történõ beépíthetõségét, elhelyezhetõségét.
Az értéktároló, vagy kiegészítõ tartozékainak vásárlásakor kérjük el 
ezen tárgyak MABISZ minõsítését, illetve ezek az épületbe/építménybe 
történõ beépítését, valamint esetleges elektronikai védõrendszerbe tör-
ténõ bekapcsolását kizárólag MABISZ minõsítéssel rendelkezõ  szak-
emberrel végeztessük el, ezen minõsítésérõl kérjünk tanusítványt. 
Az elmozdítás ellen nem rögzített páncélszekrény minimális elfogadott 
tömege: 200 kg. 200 kilogrammnál kisebb tömegû páncélszekrény-
nek rögzítésének a MABISZ minõsítésben foglaltaknak megfelelõen 
kell történnie. Amennyiben az értéktároló MABISZ minõsítéssel nem 
rendelkezik, akkor legalább 2-2 db 12 mm átmérõjû 100 mm hosszan 
csavarral befogott és fémdûbellel a tömör tégla-, illetve beton teherhor-
dó fõfalhoz, és beton padozathoz kell rögzíteni. A rögzítési pontoknak 
az értéktároló belsõ, lezárt, védett részében kell lenniük.  Fali trezoro-
kat a MABISZ minõsítésben foglaltaknak  megfelelõen, de legalább az 
értéktároló nyitható felületén kívül, mind az 5 oldalán 10-10 cm vastag 
betonágyazatba, az épület belsõ teherhordó fõfalába kell beépíteni.
Értékmegõrzõ csak a kötvényben megjelölt kockázatviselési helyen, a 
biztosítási feltételek szerint állandóan lakottnak minõsülõ ingatlanban 
kerülhet elhelyezésre.

III. Elektronikai védelem

Az elektronikai védelem megvalósításához felhasználható alkotóelemeket 
(részegységeket és segédanyagokat) a Magyar Biztosítók Szövetsége 
(továbbiakban: MABISZ) minõsítette (továbbiakban: minõsített) a megvaló-
sítandó védelemben betöltendõ szerepe, illetve alkalmassága szerint.
A rendszer tervezõjének, telepítõjének MABISZ-ajánlással kell rendel-
keznie, az elkészült védelmi rendszer átvételekor minden esetben 
kérjük el a beépítõi nyilatkozatot.
Az elektronikai jelzõrendszerekkel szemben támasztott általános köve-
telmények

1. A hálózat védelme legalább minden 3 m-nél alacsonyabb alsó 
élmagasságú, illetve földszinti helyiséget határoló nyílászáróra ter-
jedjen ki.
2. Az elektronikai védelem akkor számít megvalósítottnak, amen-
nyiben az esemény (betöréses lopás) idõpontjában a rendszer 
bekapcsolt állapotban van, és minden alkotóeleme üzemképes.
3. Az átjelzõs riasztó védelme akkor tekinthetõ megvalósítottnak:

–  ha az esemény idõpontjában a rendszer bekapcsolt állapot-
ban van,
–  minden alkotóeleme üzemképes, és
–  állandó készenléti ügyeletre jelzett át.

Az objektum védelmi egységeinek meghatározása
1. Felületvédelem

a) Nyílászárók védelme
A nyílászárók védelmét úgy kell kialakítani, hogy a felsze-
relésre kerülõ eszközöket a nem védett oldalról még a 
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nyílászáró üvegezésének betörése esetén se lehessen 
megbontani, és 1-2 cm-es mozgást is érzékeljenek.

b) Üvegfelületek védelme
Az érzékelõknek már az üveg repedésére is jelzést kell 
adniuk. Az érzékelõ kiválasztása a védeni kívánt üvegfelü-
let típusának figyelembevételével történjen. Az érzékelõnek 
a teljes üvegfelületet védeni kell.

c) Falazatok védelme
A védelem kialakításához úgy kell kiválasztani az 
érzékelõeszközt, hogy érzékenységi karakterisztikája alap-
ján az egész, védeni kívánt felületet lefedje. Ellenkezõ eset-
ben több érzékelõ elhelyezése szükséges.

2. Térvédelem
Egy adott helyiség védelmét úgy kell kialakítani, hogy a felszere-
lésre kerülõ érzékelõeszközök bármilyen illetéktelen behatolást 
jelezzenek a központ felé.

IV. Fogalommeghatározások

A) „Minõsített” elemei a védelemnek (MABISZ-minõsítés)
A mechanikai, illetve elektronikai védelem megvalósításához felhasznál-
ható alkotóelemeket (részegységeket és segédanyagokat) a Magyar 
Biztosítók Szövetsége (MABISZ) minõsítette a megvalósítandó véde-
lemben betöltendõ szerepe, illetve alkalmassága szerint.
A kívánt védelmi szint megvalósítása érdekében csak MABISZ által 
minõsített „alkotóelemeket” fogad el Biztosítótársaságunk.
Vásárláskor az áru minõsítõ tanúsítványát kérjék el, és õrizzék meg!
A biztosított objektum megfelelõ védelmének kialakításához minden eset-
ben szakember segítségét vegye igénybe, míg az elektronikai védem 
megvalósítására kizárólag MABISZ-ajánlással rendelkezõ szakembert 
bízzanak meg!

B) Nyílászárók
Nyílászárók a tér elhatárolására szolgáló, közlekedésre, szellõzésre, 
természetes megvilágításra szolgáló, zárható vagy állandóan zárt álla-
potban lévõ épületszerkezetek (pl. ajtók, ablakok, illetve szellõzõnyílás-
ok, -járatok lezárószerkezetei).

C) Biztonsági zár
Biztonsági zárnak minõsül:

a) Az a minimum 5 csapos hengerzár, az a minimum 6 rotoros 
mágneszár, az a kéttollú kulcsos zár, illetve az a szám- vagy betûjel-
kombinációs zár, melynek típusához rendelhetõ kulcsok, illetve nyitó-
kódok variációs lehetõségeinek száma legalább 10 000.
b) Az egyedi minõsítésû lamellás zár, illetve minden olyan zár, 
amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú.
c) A lakat — bármilyen kivitelû — nem minõsül biztonsági zárnak.

D) Megerõsített zárszerkezet és zárpajzs
a) A zárszerkezetet a külsõ (támadási) oldalról felfúrás ellen 
keményfém lappal (lapokkal) (60 HRC keménységû vagy ezzel 
egyenértékû anyag), kívülrõl nem szerelhetõ módon, az ajtólap 
külsõ síkján belül védeni kell.
b) A külsõ (támadási) oldalon lévõ, de onnan nem szerelhetõ fém 
zárpajzs (zárcímer) védelmet nyújt azon cilinderzárak (henger- és 
mágneszárak) törése ellen, amelyek a zárpajzs külsõ síkjából leg-
feljebb 1 mm-re állnak ki.
c) A külsõ (támadási) oldalon lévõ, de onnan nem szerelhetõ 
keményfém zárpajzs (zárcímer) védelmet nyújt a cilinderzárak 
(henger- és mágneszárak) felfúrása vagy magkihúzása ellen.

E) Megerõsített zárnyelvfogadó lemez
A zárnyelvfogadó acéllemez, mely legalább 1,5 mm vastag, nemcsak 
a tokhoz, hanem legalább 2 db, egymástól minimum 200 mm-re lévõ 
fémdübellel, a beton vagy tégla tartószerkezetbe legalább 50 mm 
mélyen kerül rögzítésre.

F) Egy oldalon, több ponton záródó nyílászárók
A zárnyelveknek egymástól legalább 300 mm-re és minimum 20 mm 
mélyen kell a fogadószerkezetben reteszelniük attól függetlenül, hogy 
egy vagy annál több biztonsági zár által mûködtetett mechanika hozza 
létre a zárást.

G) Záráspontosság
Az ajtólap és az ajtótok közötti hézag az ajtó mind a négy oldalán, zárt 
állapotában, a támadási oldalon mérendõ.

H) Minõsített rács
Minõsített rácsnak minõsül az a támadási oldalról nem szerelhetõ rács, amely:

a) legfeljebb 100 x 300 mm-es rácskiosztású,
b) legalább 12 mm átmérõjû tömör, gömb-, köracélból készült,
c) az épület, építmény teherhordó épületszerkezetéhez legalább 
15 cm-es beépítési, rögzítési mélységgel (hagyományos, kismére-
tû tégla-,  illetve betonfal esetén legalább 10 cm) rögzített,
d) a rögzítõelem az épületszerkezet külsõ síkjához képest (ha a 
falvastagsága azt engedi)    körülbelül 45°-ban ferdén, a falkáva 
élétõl pedig legalább 50 mm-re helyezkedik el,
e) rögzítési pontjai anyagában és keresztmetszetében a ráccsal 
megegyezõ anyagúak, minimális darabszámuk függõleges olda-
lanként kettõ, vízszintes oldalanként egy, illetve méterenként plusz 
egy-egy mindkét irányban, vagy
f) a fentiekkel egyenértékû, más mechanikai megoldás.

I) Tolózár, retesz
a) Csak párban (alul-felül) szerelve elfogadott,
b) a nyílószárny élébe (bütüjébe) bevésésre kerül, vagy az
c) ajtólap belsõ oldalára, külsõ oldalról nem szerelhetõ módón leg-
alább 4 db 5 mm átmérõjû átmenõ kapupántcsavarral rögzített,
d) a retesz nyírómetszete legalább 8 mm átmérõjû tömör, gömb-, 
köracél vagy annak megfelelõ mechanikai védelmet biztosító 
tömör négyzetes szelvény (laposvas kizárva),
e) a fogadóvasalat és a retesz vasalatának legnagyobb távolsága 
20 mm,
f) reteszhúzás ellen védett,
g) a retesz legalább 20 mm-re érjen bele a fogadóvasalatba, mely 
ha a tokra nem bevéséssel kerül felszerelésre, akkor külsõoldalról 
nem szerelhetõ módon, legalább 2 db 5 mm átmérõjû átmenõ 
kapupántcsavarral legyen rögzítve.

J) Reteszhúzás elleni védelem
Többszárnyú ajtók esetében azon ajtólapokat, melyekben nincsen zár-
szerkezet, reteszekkel rögzítjük, melyek az ajtó bezárt állapotában kívül-
rõl semmilyen módon nem nyithatók (pl. a csapónyelves vagy tolórete-
szes szerkezetek mozgó elemeit)  bezárt állapotban csavarral rögzítjük.

K) Kiemelés elleni védelem

a) Az ajtó bezárt állapotában az ajtólap az ajtótoktól — az ajtó-
pántokról történõ — leemeléssel elválaszthatatlan (kiemelés elleni 
tüskék, alsó vagy a közbensõ diópánt szembefordítása),
b) megerõsített kivitel: a tokoldali rögzítése a E. pontban leírtakkal 
megegyezõ.

L) Feszítés 
Az ajtólap nem megfelelõ záráspontossága, illetve annak hajlékonysá-
ga miatt bármilyen, feszítésre alkalmas célszerszámmal, vagy alkalmi 
eszközzel az ajtó felfeszíthetõvé válik.

M) Falazóköröm
A nyílászárók tokjának és a rácsoknak az épület szerkezeteihez történõ 
rögzítésére szolgáló acélkarmok keresztmetszeti adatait és egyéb elõ-
írásait a H) pontban leírtak tartalmazzák.
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Falazatok, padozatok, födémek 
szilárdsága

Kiemelés, feszítés és reteszhúzás 
elleni védelem

Ajtólap és ajtótok jellemzői

Zárak minősége, zárszerkezetek 
védelme 

és záráspontok száma

Tokszerkezetek jellemzői

Az üvegezett nyílászárók 
védelmének lehetőségei

Nyílászárók (valamint nyitott szellőző- és egyéb csatornák) és falazatok védelmének további lehetősége, ha a fenti előírásoknak műszakilag nem lehet eleget tenni

A falazatok, padozatok, födémszerkezetek szilárdsági egyenértéke milyen vastagságú kisméretű, tömör téglafalazat szilárdságának 
feleljen meg legalább?

Az előző pontban meghatározott szerkezettel egyenértékű vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosító épületszerkezet

Szükséges-e az ajtószerkezetet kiemelés, feszítés ellen védeni?

Szükséges-e az ajtópánt oldalán megerősített, kiemelés elleni tüske?

Szükséges-e a többszárnyú ajtókon a tolózárakat reteszhúzás ellen védeni?

Hány dió- vagy forgópánt szükséges legalább?

Mekkora lehet az ajtó és a tok között a legnagyobb záráspontatlanság?

Milyen mélyen biztosítsanak legalább zárást a zárnyelvek?

Milyen távolságra legyenek egymástól legalább a zárnyelvek?

Az ajtólap vetemedése befolyásolhatja-e a zárás pontosságát?

Milyen vastag legyen legalább a fából készült, tömör ajtólap?

Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó alumínium burkolólemeze?

Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó acél burkolólemeze?

Az ajtók zárására megfelelő-e az alábbi zárak valamelyike: henger-, mágneszár, szám- és/vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a 
variációs lehetőségek száma az ezret meghaladja?

Az ajtók zárására megfelelő-e az egyedi minősített lamellás zár?

Az ajtók zárására megfelelő-e a lakat?

Az ajtók zárására legalább hány darab biztonsági zár (Fogalommeghatározások C) pontja) szükséges?

Ebből törésnek ellenálló kivitelű legalább

Ebből fúrásnak ellenálló kivitelű legalább

Ebből finomnyitásnak ellenálló kivitelű

Szükséges-e a zárszerkezet felfúrás elleni védelme?

Kiválthatja-e gyári kivitelű biztonsági ajtó az előző pontban meghatározottakat, ha csak egy, a Fogalom-meghatározások C) pontjában 
meghatározott biztonsági zár van rajta?

Ebből törésnek ellenálló kivitelű

Ebből fúrásnak ellenálló kivitelű

Ebből finomnyitásnak ellenálló kivitelű

Hány ponton biztosítson zárást az ajtó vasalata?

Szükséges-e a nyílászárók tokszerkezeteinek megerősítése?

Szükséges-e fa tokszerkezetek esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tüskék ellendarabjainak megerősítése?

Szükséges-e az üvegezett nyílászárók védelme?

Milyen típusú minősített üveg szükséges?

Szükséges-e biztonsági fólia?

Alkalmazható-e fa alapanyagú keretszerkezet?

Épületszerkezetek mechanikai védelme

A védendő nyílászárók alsó élmagassága

VAGYONVÉDELMI FELTÉTELEK ÁTTEKINTÕ TÁBLÁZAT



Nyílászárók (valamint nyitott szellőző- és egyéb csatornák) és falazatok védelmének további lehetősége, ha a fenti előírásoknak műszakilag nem lehet eleget tenni

1. Alapfokú védelem

25 cm

30 cm vastag falazóblokk

2 m alatt

szükséges

nem szükséges

szükséges

3 db

5 mm

20 mm

300 mm

nem

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nem megfelelő

nem megfelelő

nem megfelelő

2 db szükséges

1 db

1 db

nem előírt

nem előírt

kiválthatja

1 db

1 db

nem előírt

2 ponton/biztonsági ajtó 
esetén legalább két ellentétes 
oldalon, legalább 1-1 ponton

szükséges

szükséges

szükséges

A1

szükséges

alkalmazható

minősített rács szükséges

2. Részleges védelem

25 cm

30 cm vastag falazóblokk

3 m alatt

szükséges

2 db szükséges

szükséges

3 db

3 mm

20 mm

300 mm

nem

30 mm

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nem megfelelő

nem megfelelő

nem megfelelő

2 db szükséges

2 db

2 db

1 db

nem előírt

1 db

1 db

1 db

1 db

2 ponton/biztonsági ajtó 
esetén mind a négy oldalon, 
legalább 1-1 ponton

szükséges

szükséges

szükséges

A2

szükséges

nem alkalmazható

minősített rács szükséges

6,5 cm

Kétrétegű 6-10 cm vastag szendvicsszerkezet, mely 
legalább 20 mm vastag fa alapanyagú

2 m alatt

nem szükséges

nem szükséges

szükséges

3 db 

8 mm

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nincs rá előírás

megfelelő

nem megfelelő

nem megfelelő

nem szükséges ez a biztonsági zár

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

 
1 ponton
 

nem szükséges

nem szükséges

nem szükséges

nincs rá előírás

nem szükséges

alkalmazható

nem szükséges

I. védelem II. védelem

12 cm

legalább 12 cm átmérőjű 
rönkfából készült faház

2 m alatt

nem szükséges

nem szükséges

szükséges

3 db 

6 mm

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nincs rá előírás

nem megfelelő

nem megfelelő

nem megfelelő

1 db szükséges

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

nem előírt

1 ponton

nem szükséges

nem szükséges

nem szükséges

nincs rá előírás

nincs rá előírás

alkalmazható

nem szükséges
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ÜVEGBIZTOSÍTÁS 
KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (SÜBI 2005) 

I. Biztosítottak köre

E feltétel alapján biztosított:
1. A szerzôdésben név szerint megnevezett természetes vagy 
jogi személy(ek).
2. A tulajdonos és a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk ará-
nyában.

II. Biztosított üvegek

A biztosítás az alábbi, a kockázatviselési helyen, a biztosított 
tulajdonát képezô vagy általa bérbe vett vagyontárgyakra 
terjedhet ki:
1. Jelen szabályzat alapján biztosítottak átalány biztosításra 
az épületek nyílászáróinak, erkélyek, loggiák korlátainak szer-
kezetileg beépített, 1 cm-nél nem vastagabb, illetve táblánként 
3 m2-nél nem nagyobb 

a) síküvegezése, 
b) thermopan, hungaropan és egyéb hôszigetelô üvege-
zések,
c) üvegek fóliázása
a 2. bekezdésben felsoroltak kivételével.

2. Nem biztosított vagyontárgyak
a) táblánként 3 m2-nél nagyobb síküvegek,
b) 1 cm-nél vastagabb síküvegek,
c) bútorok üvegezése,
d) üvegkerámia fôzôlapok, és egyéb hõálló üvegezések
e) napkollektorok, elôtetôk, felülvilágítók üvegezései,
f) mûanyagból vagy üvegkerámiából készített fényát-
eresztô felületek (pl. ablakok, lapok, fénykupolák stb.),
g) tükrök (pl: tükörcsempe, bútortükrök, fali tükrök stb.),
h) ón-, ólom és rézfoglalatban lévô díszüvegek, illetve 
üvegfestmények,
i) épületszerkezeti üvegek, üvegépítô elemek (pl. üveg-
falak, üvegtetôk, copolit üvegezések, tükörfalak, portálüve-
gezések, üvegmellvédek, verandák, üvegtéglák, üvegtetô-
cserepek),
j) cég- és reklámtáblák üvegezése, 
k) képek üvegezései,
l) akváriumok és terráriumok, 
m) egyéb speciális üvegezések. 
n) az üvegezések keretei, foglalatai, az üvegek mázolása, 
festése, feliratozása vagy egyéb dekorációja,
o) az optikai és öblös üvegek (pl. televízió képcsöve, 
szemüvegek) és világítótestek,
p) a 2. bekezdésben fel nem sorolt vagyontárgyak.

III. A kockázatviselési hely

1. A biztosítási védelem a kockázatviselés helyén található 
biztosított üvegekre terjed ki.
2. A kockázatviselés helye a biztosított szerzôdésében feltün-

tetett lakás, a hozzátartozó és ugyanazon telken lévô padlá-
sok, pincék, illetve pincerészek és kiegészítô célokra használt 
melléképületek (pl. garázsok, kamrák, terménytárolók).

IV. Biztosított kockázatok

1. Biztosítási esemény
a) a kockázatviselési helyen a biztosított üvegek törése 
vagy repedése,
b) az a) bekezdés szerinti károk következményeként meg-
sérült vagyonvédelmi fóliák kára.

2. Nem biztosítási esemény
a) a biztosított üvegekben, vagy azok díszítéseiben kelet-
kezô karcolási, pattogzási és egyéb, nem teljes kereszt-
metszet töréssel illetve – repedéssel keletkezô károk (pl. 
üvegkagylósodások),
b) az építés, átépítés, felújítás alatt álló, valamint a befeje-
zetlen épületekben, épületrészekben található üvegekben 
keletkezô károk,
c) az elhasználódásból (pl. tükrök homályosodása), kar-
bantartási mulasztásokra, helytelen kivitelezésre visszave-
zethetô károk,
d) a biztosított üvegekben azok elmozdítása vagy rendel-
tetési helyükrôl történô eltávolításával okozati összefüggés-
ben bekövetkezô károk,
e) az üvegfelületeken vagy azok keretein, tartószerkezetein 
elvégzett munkával okozati összefüggésben bekövetkezô 
károk,
f) festékbevonat, fényszûrô lakkok vagy fóliák használata 
miatt a biztosított üvegekben keletkezett károk,
g) az 1. bekezdés szerinti káresemények során bekövetke-
zô következményi károk.

V. Biztosított költségek

1. Megtéríti a biztosító az alább felsorolt indokolt, célszerû 
költségeket, ha a biztosított kárral közvetlen okozati összefüg-
gésben állnak, azoknak elkerülhetetlen következményei és a 
biztosítottat terhelik:

a) Üvegtáblák szállítási, szerelési költségei, kivéve áll-
ványzatok és daruk költségei.
b) Törmelékeltakarítási költségek, a törmeléknek a legkö-
zelebbi lerakóhelyre szállítási, lerakási és megsemmisítési 
költsége, valamint a kockázatviselési hely megtisztítási és 
egyszeri takarítási költségei összesen a VI. bekezdés sze-
rinti szolgáltatás összegének 20%-áig.
c) Biztosított üvegek helyreállítása vagy újrabeszerzése 
miatt más vagyontárgy indokolt mozgatása, megváltoz-
tatása vagy védelme érdekében felmerült költségek 
összesen a VI. bekezdés szerinti szolgáltatás összegének 
15%-áig.

Jelen ügyféltájékoztatónak is minõsülõ feltételben nem rögzített kérdésekben, a szerzõdésben és annak mellékleteiben, és az ugyancsak ügy-
féltájékoztatónak is minõsülõ Általános vagyonbiztosítási feltételekben (SÁVBI 95) rögzítettek irányadóak.
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d) Kárenyhítés költségei, kivéve a kárenyhítés folyamán 
keletkezett egészségkárosodások miatt fellépô költségek.

2.  Nem biztosítottak az eredetitôl eltérô kivitelezés miatti több-
letköltségek.

VI. A biztosító szolgáltatása

Kár esetén a biztosító a biztosított üvegek káridôponti, magyar-
országi pótlási új értékét téríti.

VII. A biztosítás értékkövetése

1. A biztosító a biztosítási összeg új értéken való tartása érde-
kében automatikus értékkövetô indexet alkalmaz. A biztosítási 
díj illetve összeg mindig a biztosítási évfordulóval az érték-
követés mértékével változhat (továbbiakban: értékkövetés). 
A módosítás alapja a biztosító magán vagyonbiztosításaival 
biztosítható vagyontárgyak különbözô körére a KSH által 
megállapított éves inflációs indexek, melyekbôl a biztosító 
átlagindexet képez. Az értékkövetés számítási alapjait az 

értékkövetésrôl szóló értesítô kiküldése idôpontjában a KSH 
által addig nyilvánosságra hozott indexadatai képezik. A biz-
tosító az értékkövetéssel megváltozott díjakról az értékkövetés 
érvénybelépését megelôzôen 60 nappal írásban értesíti a 
szerzôdôt. Amennyiben a szerzôdô az értékkövetést nem 
fogadja el, akkor a szerzôdést a felmondási szabályoknak 
megfelelôen felmondhatja.

VIII. Biztonsági elôírások

1. A biztosított üvegek védelme érdekében a biztosított köteles 
a megkívánt óvintézkedéseket megtenni, így különösen:

a) az üvegtáblára ráfagyott vizet nem szabad hôfejlesztô 
tárgyakkal vagy melegvízzel leolvasztania,
b) mozgó gépeket és berendezéseket az üvegtáblától 
legalább 20 cm távolságban kell tartania,

2. A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a  
biztosított az 1. a), b) bekezdésben megnevezett elõírásokat 
megsértette, és a káresemény ezzel okozati összefüggésben 
következett be.
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FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS
FELTÉTELE (SÁFBI95)

Jelen feltétel azokat az elõírásokat tartalmazza, amelyek – ha a vonatkozó biztosítások feltételei és a záradékok másként nem 
rendelkeznek – a biztosító lakossági felelõsségbiztosítási szerzõdéseire általánosan érvényesek.
Jelen feltétel a biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény alapján egyben ügyféltájékoztatónak is minõsül, 
továbbá ügyféltájékoztatónak is minõsülnek mindazon más feltételek, amelyek a jelen feltételre vonatkozó hivatkozást tartalmaznak.

A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben a vonatkozó 
feltételek, illetõleg a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

I. Biztosítottak köre

1. Biztosítási szerzôdést (továbbiakban: szerzôdés) az köthet, aki 
abban érdekelt (továbbiakban: biztosított), vagy az, aki a szerzôdést 
érdekelt személy javára köti (továbbiakban: szerzôdô). A biztosított 
lehet egy személyben a szerzôdô is. 
2. E feltétel alapján biztosítottak a szerzôdésben név szerint megne-
vezett természetes vagy jogi személy(ek).

II. A szerzôdô és a biztosított közötti jogviszony

1. Ha a biztosítást nem a biztosított, hanem az ô javára harmadik 
személy köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig, illetôleg a 
biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerzôdôt terheli, 
a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jognyilatkozatokat 
hozzá intézi és ô köteles a nyilatkozatok megtételére.
2. Ha a szerzôdô nem azonos a biztosítottal, úgy a közlési, változás-
bejelentési és kármegelôzési kötelezettség a szerzôdôt és a biztosí-
tottat egyaránt terheli.

III. Közlési, változásbejelentési és kármegelôzési 
kötelezettségek, biztonsági elôírások

1. A szerzôdô az ajánlat kitöltésekor köteles az ajánlat minden kérdé-
sére a valóságnak megfelelôen válaszolni (közlési kötelezettség).
2. A közlési kötelezettség megsértése esetében a biztosító teljesítési 
kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott 
vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerzôdéskötéskor 
ismerte, vagy ha az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövet-
keztében.
3. A szerzôdést lényegesen érintô változásokat bekövetkezésüktôl 
számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak (változás-
bejelentési kötelezettség), különösen:

a) A szerzôdésben, ill. az ajánlatban rögzített adatok megváltoz-
nak.
b) A szerzôdésben fedezett kockázatokra további biztosítást köt-
nek.

4. A változásbejelentési kötelezettség elmulasztására is a közlési 
kötelezettség megsértésérôl szóló szabályt kell alkalmazni.
5. Ha a biztosító csak az ajánlattétel után szerez tudomást a 
szerzôdést érintô lényeges körülményrôl, a szerzôdésben meghatá-
rozott lényeges körülmények változását közlik vele, vagy ha ezeket 
a változásokat a szerzôdô, illetve a biztosított a változásbejelentési 
kötelezettség megsértésével eltûri, akkor a biztosító a tudomás-
szerzéstôl számított 15 napon belül javaslatot tehet a szerzôdésnek 
a közölt körülmények megváltozásának idôpontjára visszamenôleges 
hatállyal való módosítására, vagy – ha a kockázatot a szabályzat 
szerint nem vállalja – a szerzôdést 30 napos hatállyal felmondhatja. 
Ha a biztosító e joggal a megadott határidôn belül nem él, a szerzô-
dés az eredeti tartalommal hatályban marad.

Amennyiben a biztosító a megváltozott kockázatot szabályzat szerint 
vállalja és a szerzôdô, illetve a biztosított a változásbejelentési köte-
lezettségének eleget tett, akkor a biztosító a bejelentett körülmények 
megváltozásának idôpontjára visszamenôleges hatállyal vállalja a 
megváltozott kockázatot.
6. Ha a szerzôdô a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra a 
javaslat közlésétôl számított 15 napon belül nem válaszol, a szerzô-
dés a módosító javaslat közlésétôl számított 30. napon megszûnik.
7. A biztosított köteles a tôle elvárható gondosságra, valamint a 
körülmények által megkívánt óvintézkedések megtételére. Be kell 
tartania minden jogszabályi, hatósági rendelkezésen és a biztosítási 
szerzôdésben történt megállapodáson alapuló elôírást (kármegelô-
zési kötelezettség, biztonsági elôírások).

IV. A szerzôdés létrejötte és tartama, a biztosító 
kockázatviselése

1. A szerzôdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. Az írásbeli 
megállapodást, illetôleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási 
kötvény kiállítása pótolja.
2. A szerzôdés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra 15 napon 
belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerzôdés az ajánlatnak a bizto-
sító vagy képviselôje részére történt átadása idôpontjára visszamenô 
hatállyal jön létre, az ajánlattal egyezô tartalommal.
3. A biztosító kockázatviselése az azt követô nap 0. órakor lép 
hatályba, amikor a szerzôdô fél az elsô díjat a biztosító számlájára 
vagy pénztárába befizette, feltéve, hogy a szerzôdés az 1. vagy a 2. 
bekezdés szerint létrejött. 
4. A felek a kockázatviselés kezdetének idôpontjáról a 3. bekezdés-
ben foglaltaktól eltérôen is megállapodhatnak.
5. A szerzôdés határozatlan tartamú.

V. A biztosítási díj

1. A biztosítás díja a szerzõdés létrejöttekor esedékes, de a felek meg-
állapodhatnak részletfizetésben is. Minden késõbbi díj vagy díjrészlet 
pedig annak az idõszaknak az elsõ napján esedékes, amelyik idõszak-
ra a biztosítási díj vagy díjrészlet vonatkozik. A biztosítási díj fizetése 
a szerzõdõ fél választása szerint történhet postai csekkel, banki átuta-
lással vagy inkasszó útján. A szerzõdés létrejöttekor esedékes díjat a 
biztosító kérése esetén készpénzben kell megfizetni.   
2. Ha a biztosítási esemény bekövetkezett, a biztosítót a biztosítási 
évre járó egész biztosítási díj megilleti.
3. Ha a szerzôdés biztosítási esemény bekövetkezése nélkül szûnik 
meg, akkor a biztosító annak a hónapnak az utolsó napjáig járó díjak 
megfizetését követelheti, amelyben a kockázatviselés véget ért.
4. A biztosítót a biztosítási díj a biztosítási idôszak elején elôre illeti 
meg. Amennyiben részletfizetésben állapodtak meg, a meg nem 
fizetett díjrészletekkel a szerzôdô tartozik, de ezek befizetése csak 
a megjelölt idôpontban válik esedékessé. Minden részletre a szerzô-
désben szereplô pótlék fizetendô. Ha a biztosító teljesítési kötelezett-
sége bekövetkezik, vagy ha a szerzôdô az V.2. bekezdés szerint 
hátralékba kerül, akkor az adott biztosítási idôszakra járó teljes díj 
befizetése esedékessé válik.
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VI. A szerzôdés megszûnése és újra érvénybe 
helyezése, díjnemfizetés

1. A tartamon belül a biztosítási idôszak egy év, a biztosítási évfor-
duló pedig a szerzôdés létrejöttének napja. A határozatlan idôre 
kötött szerzôdést a felek bármikor felmondhatják a biztosítási idôszak 
végére. Felmondási idô 30 nap. 
2. A biztosító kockázatviselése a biztosítási díj esedékességétôl szá-
mított 30. nap 0. órájától megszûnik, ha addig a hátralékos díjat nem 
fizették meg. E határidô lejártával a szerzôdés is megszûnik, ha addig a 
hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított halasztást sem kapott, 
illetôleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.
3. A biztosító a szerzôdés megszûnésének és a bírósági út igénybe-
vételének határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja, ha az 
esedékességtôl számított 30 nap eltelte elôtt ennek a körülménynek 
a közlésével a biztosítottat írásban a fizetésre felszólítja.
4. Ha a biztosító a szerzôdésnek díjnemfizetés miatti megszûnésétôl 
számított 4 hónapon belül a szerzôdô által befizetett díjat 15 napon 
belül nem utasítja vissza, a szerzôdés a díjfizetést követô nap 0. órá-
jától újból hatályba lép. Ennek feltétele, hogy az utólagos díjfizetés 
fedezze a folyó biztosítási év még kiegyenlítetten díját, levonva abból 
azt a díjrészt, amely a szerzôdés szüneteltetésének idejére jár. A 
szerzôdés díjnemfizetés miatti megszûnésétôl számított 4 hónap után 
beérkezô díjak nem eredményezik a szerzôdés újbóli hatálybalépését 
és a biztosító kockázatviselését.
5. Ha a biztosítási jogviszony a szerzôdés idôtartamának lejárata 
elôtt a biztosítás érdekmúlás vagy ellehetetlenülés miatt szûnik meg, 
akkor a szerzôdést, illetôleg annak megfelelô részét az értékmeg-
szûnés hónapjának utolsó napjával kell megszûntnek tekinteni. A biz-
tosítót a megszûnés hónapjának utolsó napjáig számított biztosítási 
díj illeti meg.

VII. A biztosító szolgáltatása

1. A biztosítási összeget a szerzôdô határozza meg. A felek a bizto-
sítási összeget a szerzôdésben rögzítik.
2. A biztosító által nyújtott teljes kártérítés biztosítási eseményenként 
nem haladhatja meg a biztosítási összeget. A biztosító biztosítási 
idôszakonként összesen fizetett szolgáltatása nem haladhatja meg a 
biztosítási összeg kétszeresét.

VIII. Általános kizárások

A biztosítási fedezet nem terjed ki
1. azokra a károkra, amelyeket a biztosítottak maguknak, egymásnak 
vagy hozzátartozóiknak (Polgári Törvénykönyv 685. § b. ) okoztak,
2. olyan károkra, amelyeket harci cselekmények vagy háborús ese-
ményekkel vagy azok következményeivel, harci eszközök használa-
tával, valamint katonai, polgári vagy rendészeti hatóságok rendelke-
zései miatt okoztak,
3. felkeléssel, lázadással, zendüléssel, zavargással, fosztogatással, 
illetve sztrájkkal összefüggésben okozott károkra,
4. a terrorizmus által okozott azon vagyoni és nem vagyoni károkra 
- beleértve minden egyéb, a szerzôdési feltételekben meghatározott 
biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetéseket is - melyeket köz-
vetlenül vagy közvetve terrorcselekménnyel, vagy annak elkövetése 
során közveszély okozásával, vagy ezen cselekmények közre-
hatásával idéznek elô, illetve az alábbiakban meghatározott egyéb 
cselekményekkel okoztak, függetlenül attól, hogy más ok, vagy más 
esemény, –  történjék ez bármely idôrendi sorrendben is – közrehatott-e  
a kár bekövetkeztében.
Jelen kizárás értelmében terrorista cselekménynek minôsül továbbá 
minden olyan cselekmény – függetlenül attól, hogy erôszakos 
cselekmény alkalmazásával, azzal való fenyegetéssel, vagy annak 
elôkészítésével valósult-e meg –, melyet önállóan, vagy egy bizonyos 

szervezet vagy kormány megbízásából, vagy ahhoz kapcsolódva 
hajt végre egy ember, vagy emberek csoportja(i)
• amelyet minden jel szerint azért hajtanak végre, hogy  
–  egy jogszerû vagy tényleges kormányt, illetve államot, vagy a nyil-

vánosságot vagy a nyilvánosság egy részét megfélemlítse, vagy 
befolyásolja, vagy 

–  a gazdasági életet részben vagy egészben befolyásolja,
vagy
• melyek módja és körülményei arra engednek következtetni, hogy 
azokat politikai, szociális, vallási, ideológiai vagy hasonló okokból 
vagy céllal hajtottak végre.
Jelen feltétel szerint kizárásra kerülnek továbbá azon vagyoni és nem 
vagyoni károk, beleértve minden egyéb, a szerzôdési feltételekben 
meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetéseket 
is, melyeket közvetlenül vagy közvetve olyan cselekmények okoztak 
vagy amelyekben közrehatottak olyan cselekmények, melyek terroris-
ta támadások ellenôrzésére, megelôzésére, vagy elfojtására szolgál-
nak, vagy egyéb módon egy terrorista akcióval függnek össze.
5. talajsüllyedéssel, föld alatti tûzzel, bányamûveléssel, nukleáris 
energia, illetve sugárzó anyagok károsító hatásával okozati összefüg-
gésben keletkezô károkra,
6. olyan felelôsségi károkra, melyeket fertôzô beteg fertôzéssel 
okoz.

IX. A biztosító visszkereseti joga, mentesülés

1. A biztosító az általa kifizetett szolgáltatás visszafizetését a szerzô-
désben megállapított esetekben (ld. X.3 bekezdést) követelheti a 
biztosítottól, amennyiben a kárt jogellenesen, szándékosan vagy 
súlyosan gondatlanul okozták, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy 
a károkozó magatartás nem volt jogellenes.
2. A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a kár-
okozással összefüggô olyan tényekkel kapcsolatban szándékosan 
megtévesztik, amelyek a biztosító teljesítése szempontjából jelentô-
sek. A biztosító mentesütése a bizonyított kárt meghaladó részre 
vonatkozik.
3. Mentesül továbbá a biztosító a fizetési kötelezettsége alól, 
amenynyiben a biztosító fizetési kötelezettsége jogalapjának, a kár 
összegének megállapítása szempontjából lényeges körülmények a 
szerzôdô, a biztosított vagy velük közös háztartásban élô hozzátar-
tozói, valamint a biztosított vezetô illetve a vagyontárgyak kezelésével 
megbízott alkalmazottjai, megbízottjai, tagjai vagy igazgatósági tagjai 
hibájából kideríthetetlenné váltak.

X. Kárrendezési eljárás, kárkifizetés

1. A biztosító a kártérítési összeget a károsultnak fizeti, a károsult 
azonban igényét a biztosítóval szemben közvetlenül nem érvényesít-
heti. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ô 
kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ô egyenlítette 
ki, és ezt igazolja.
2. A biztosított és a károsult egyezsége a biztosítóval szemben csak 
akkor hatályos, ha a biztosító azt tudomásul vette, a biztosított bíró-
sági marasztalása pedig csak akkor, ha a biztosító a perben részt 
vett, a biztosított képviseletérôl gondoskodott, vagy ezekrôl lemon-
dott. A biztosító jogosult ellátni a biztosított perbeni és peren kívüli 
képviseletét. A képviselettel felmerült költségek ebben az esetben a 
biztosítót terhelik.
3. A biztosítót a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan maga-
tartása nem mentesíti a károsulttal szemben, a biztosító azonban a 
kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha 
az a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, kivéve, ha 
a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogel-
lenes.
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E szabályzat szempontjából a károkozás akkor súlyosan gondatlan, 
ha a kárért felelôs személy

a) a kárt súlyosan ittas állapotban és ezzel az állapottal össze-
függésben okozta,
b) a kárt vegyi anyag bódulatkeltô szerként való alkalmazásával 
összefüggésben okozta,
c) engedélyhez kötött tevékenységet ennek hiányában folytatott 
és ezzel összefüggésben okozta a kárt,
d) a biztosítottra irányadó jogszabályi, hatósági vagy szerzôdési 
kármegelôzési elôírások súlyos vagy folyamatos megsértése 
következtében okozta a kárt,
e) a jogszabályokban vagy egyéb kötelezô rendelkezésekben 
megkívánt személyi és tárgyi teltételek hiányában folytatja tevé-
kenységét, és ez a tény a károkozásban közrehatott,
f) a kárt a foglalkozás szabályainak a súlyos megsértésével vagy 
hatáskörének, feladatkörének túllépésével végzett tevékenysége 
során okozta.

4. A biztosító forintban teljesíti kötelezettségeit. 
5. A biztosítottnak

a) a biztosítónak haladéktalanul, de legkésôbb 2 munkanapon 
belül írásban jeleznie kell, ha vele szemben kártérítési igényt 
bejelentenek,
b) a kárt lehetôség szerint el kell hárítania, illetve enyhítenie. E 
tevékenysége során lehetôleg a biztosító utasításai szerint kell 
eljárnia,
c) lehetôvé kell tennie, hogy a biztosító a kár okára, mértékére 
és a kártérítési kötelezettség kiterjedésére vonatkozóan vizsgála-
tot végezhessen, valamint minden erre szolgáló felvilágosítást 
– kérésre írásban is – bizonylatokkal együtt meg kell adnia, illetve 
be kell szereznie, különösen hatósági határozatot, vámárunyilat-
kozatot, tulajdonjogot, bérleti-, használati jogot bizonyító okiratot,
d) a kárért felelôs harmadik személlyel szemben a visszkereseti 
jogot biztosítania kell. A biztosított igényérôl nem mondhat le, 
érvényesen azt nem korlátozhatja. A biztosítási szolgáltatás telje-
sítése ellenében a biztosítottat a kárral kapcsolatban harmadik 
személlyel szemben megilletô minden joga és igénye, a kifizetett 
összeg erejéig a biztosítóra száll át.

6. Amennyiben a IX. 3. bekezdésben felsorolt személyek kárese-
ménykori kötelezettségeiknek maradéktalanul nem tesznek eleget (ld. 
X. 5. bekezdés), akkor a biztosító a teljesítést megtagadhatja.
7. Amennyiben a szerzôdésszegésnek sem a biztosítási esemény 
megállapítására, sem pedig a kártérítés megállapítására vagy kiterje-
désére nem volt befolyása, akkor a X.6. bekezdésben leírt szabály 
nem lép érvénybe.
8. Ha a visszkereset vagy annak lehetôsége a biztosított hibájából 
meghiúsul, akkor a visszkereseti részösszeg erejéig mentesül a 
biztosító a kártérítési kötelezettsége alól, és ha a kártérítést már 
folyósította, köteles a biztosított a kapott kártérítésbôl a meghiúsult 
visszkereseti részösszeget az átvétel napjától számított törvényes 
kamataival együtt a biztosítónak visszafizetni.
9. A kártérítés kifizetése legkésôbb 15 nappal azon idôpont után 
esedékes, amelyen a biztosító a fizetési kötelezettsége megállapítá-
sához szükséges bizonyítékokat és hatósági határozatokat megkap-
ta.  A kárfizetés történhet pénztári kifizetéssel, postai úton, vagy a 
károsult által megadott bankszámlaszámra, átutalással. A biztosító 
a kárbejelentés után már feltárt és általa elismert károk összegének 
80%-át elôlegként azonnal felajánlhatja.
10. A biztosító a kár összegébôl levonja azon összegeket, amelyek 
a károsultnak harmadik személyek bármilyen jogcímen történô kifize-
tései alapján megtérülnek.

11. A biztosító a károkat a biztosított helyett a biztosított jogszabály-
ban meghatározott felelôsségének mértékéig, az e szerzôdésben 
megállapított biztosítási összeg erejéig téríti meg. A biztosított 
által vállalt, a jogszabálynál szigorúbb felelôsség a biztosítót nem 
kötelezi.
12. A hazai kereskedelemben beszerezhetetlen vagyontárgyak 
javítással helyre nem állítható kára esetében a biztosító a belföldön 
kapható hasonló vagyontárgy beszerzési árát veszi figyelembe.
13. Garnitúrák, egymáshoz rendelt önálló darabok, tartozékok, 
sorozatok egyes darabjainak megsemmisülése vagy részleges kára 
esetén a biztosító nem téríti meg azt a kárt, amely emiatt a garnitúra, 
sorozat stb. – a kártól mentes – darabjainak értékcsökkenésében 
állt elô.
14. A biztosító a biztosítási szolgáltatások összegébôl levonja azt az 
összeget, amelyet a károsult az adóhatóságtól visszaigényelhet.
15. A kártérítést a biztosító nem fizeti ki, ha

a) kétség merül fel a kártérítési összeg átvételéért jelentkezô jogo-
sultságát illetôen, a szükséges igazolás bemutatásáig,
b) a IX.3. bekezdésben említett személy vagy a károsult ellen a 
biztosító szolgáltatási kötelezettségének jogalapjával kapcsolato-
san hatósági vagy büntetôjogi eljárás folyik, ezen eljárás lezárá-
sáig.

16. A szerzôdésbôl eredô igények a biztosítási esemény bekövet-
kezésétôl számított 2 év elteltével évülnek el.

XI. Többszörös biztosítás

Ha egyazon vagy különbözô szerzôdôk ugyanazon kockázatokra 
több biztosítást is kötöttek, többszörös biztosítás jött létre. A szerzôdô 
többszörös biztosítás esetében a többi biztosítóintézet nevét haladék-
talanul köteles közölni a SIGNAL Biztosítóval.

XII. A biztosító szerzôdésmódosítása

1. Amennyiben a biztosító szükségesnek ítéli, a szerzôdés módo-
sítását javasolhatja a következô biztosítási évre. E célból köteles az 
új szerzôdéses feltételeket és az új díjakat a szerzôdônek legalább 
60 nappal ezek érvénybe lépése elôtt közölni.
2. A biztosító módosítási javaslata (kivéve értékkövetés) csak akkor 
válik a biztosítási szerzõdés részévé, ha ahhoz a szerzõdõ/biztosított 
írásban kifejezetten hozzájárul. E szabályra a biztosító a szerzõdés 
módosítására szóló javaslatában köteles külön felhívni a szerzõdõ/
biztosított figyelmét.

XIII. Szakértôi eljárás

A szerzôdô felek bármelyike kérheti a kár okának és összegének 
független szakértô áltál történô megállapítását. Amennyiben a 
független szakértô véleményét a felek valamelyike nem fogadja el, jogo-
sult a területileg illetékes bíróságnál eljárást kezdeményezni. A független 
szakértô költségei a megbízót terhelik, kivéve, amennyiben a bíróság a 
költségek megosztásáról másképpen nem dönt.
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I. Biztosítottak köre

E feltétel alapján biztosított:
1. a szerzôdésben név szerint feltüntetett személy(ek),
2. a biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontjában a 
vele állandó jelleggel együtt lakó közeli hozzátartozók (Polgári 
Törvénykönyv 685.§ b.).

II. Biztosítási események

1. Biztosítási eseménynek minôsül az a személysérüléses és 
szerzôdésen kívül okozott tárgyrongálási kár, melyet a bizto-
sított, mint

a) belátási képességgel nem rendelkezõ, vagy korlátozott 
belátási képességû személyek gondozója,
b) közúti balesetet elõídézõ gyalogos,
c) kerékpár, rokkantjármû, kézi erõvel mûködtetett szál-
lítóeszköz használója
d) szervezett kereteken kívül, hobbi-sporttevékenységet 
végzõ e szerzõdéses hatálya alatt okozott és jelentett 
be és amelyekért a magyar polgári jog szabályai szerint 
kártérítési felelõsséggel tartozik.

2. Nem minôsül biztosítási eseménynek, és nem téríti meg a 
biztosító azokat a károkat, amelyeket a biztosítottak

a) maguknak, egymásnak vagy hozzátartozóiknak 
b) keresô foglalkozás vagy -tevékenység végzése során,
c) motoros jármû üzembentartójaként, használójaként,
d) a kötelezô gépjármû felelôsségbiztosítás hatálya alatt 
álló rokkantjármû használatával,

e) gépimeghajtású sporteszközök használatával, 
f)  a környezet szennyezésével okoztak.
g) amely(ek)ért a biztosított, mint 14 éves kort betöltött 
személy gondozója kártérítési felelõsséggel tartozik, ha 
a gondozott ellen szándékos cselekménye miatt eljárás 
indult, vagy — az életkora miatti büntethetõségi akadály 
figyelmen kívül hagyásával — eljárás indulhatna.

III. A kockázatviselési hely

A biztosítási védelem a Magyarország területén okozott és 
bekövetkezett károkra terjed ki.

IV. A biztosító szolgáltatása

A biztosító a károkat évenként és káreseményenként 2 000 000 
forint felsô határig téríti meg. A biztosítási összeg a szerzôdés-
ben (kötvényen) feltüntetésre kerül.

V. A biztosított önrészesedése

1. A biztosított az okozott kárból káreseményenként 10 %-ot, 
de legfeljebb a biztosítási összeg 5%-át maga viseli (önré-
szesedés).
2. A II. 1. a) pontba tartozó felelõsségi körben vendégként 
okozott károk esetében az önrészesedés mértéke káresemé-
nyenként 50%.

SZEMÉLYI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS  
KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (SSFB95)

Jelen ügyféltájékoztatónak is minõsülõ feltételben nem szabályozott kérdésekben az ugyancsak ügyféltájékoztatónak is minõsülõ 
Felelõsségbiztosítás Általános Feltétele (SÁFBI 95) irányadó.
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INGATLANFELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS  
KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (SIFBI95)

I. Biztosítottak köre

E feltétel alapján biztosított:
1. a szerzôdésben név szerint feltüntetett személy(ek),
2. a biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontjában a vele állandó 
jelleggel együtt lakó közeli hozzátartozók (Polgári Törvénykönyv 
685/b),
3. a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában,
4. a társasházi lakóközösség, a biztosítónál biztosított lakások és az 
összes lakás alapterületének arányában.

II. Biztosítási események

1. Biztosítási eseménynek minôsül az a személysérüléses és 
szerzôdésen kívül okozott tárgyrongálási kár, melyet a biztosított, 
mint

a) a szerzôdésben megjelölt épület, lakás, melléképület, építmény 
és telek tulajdonosa, bérlôje, haszonbérlôje, vagy ezek építtetôje, 
felújítója, használója,
b) rendeltetésszerûen, háztartási céllal gázpalackot használó e 
szerzôdés hatálya alatt okozott és jelentett be, és amelyekért a magyar 
polgári jog szabályai szerint kártérítési felelôsséggel tartozik. 

2. Megtéríti a biztosító a társasházak esetében azokat a károkat, ame-
lyeket tûz, robbanás, vezetékekbôl és azok szerelvényeibôl csôtörés 
vagy csôrepedés, mûszaki hiba miatt kiömlô víz vagy gôz idézett elô, 
és amelyek miatt

a) a társasházi tagok vagy a tulajdonostársak a biztosított ellen, 
b) a társasház közössége a biztosított ellen,
c) az egyes tulajdonosok a társasház lakóközössége ellen érvé-
nyesítenek igényt.

3. Nem minôsül biztosítási eseménynek, és nem téríti meg a biztosító 
azokat a károkat, amelyeket a biztosítottak

a) maguknak, egymásnak vagy hozzátartozóiknak (a II. 2. pont 
kivételével),
b) keresô foglalkozás vagy tevékenység végzése során,
c) motoros jármû üzembentartójaként, használójaként,
d) a kötelezô gépjármû felelôsségbiztosítás hatálya alatt álló rokkant-
jármû használatával,
e) gépimeghajtású sporteszközök használatával, 
f) a környezet szennyezésével okoztak.

III. A kockázatviselési hely

A biztosítási védelem a Magyarország területén okozott és 
bekövetkezett károkra terjed ki.

IV. A biztosító szolgáltatása

1. A biztosító a károkat évenként és káreseményenként 2 000 000   
forint felsô határig téríti meg. A biztosítási összeg a szerzôdésben 
(kötvényen) feltüntetésre kerül.
2. A közös tulajdonos által okozott – a tulajdonosokat terhelô 
– felelôsségi károkat a biztosító a biztosított tulajdoni hányadának 
arányában téríti meg. A társasházat terhelô felelôsségi károkat a 
biztosító a nála biztosított lakások és a társasház összes lakása 
arányában téríti meg.

V. A biztosított önrészesedése

1. A biztosított az okozott kárból káreseményenként 10 %-ot, de 
legfeljebb a biztosítási összeg 5%-át maga viseli (önrészesedés).

Jelen ügyféltájékoztatónak is minõsülõ feltételben nem szabályozott kérdésekben az ugyancsak ügyféltájékoztatónak is minõsülõ 
Felelõsségbiztosítás Általános Feltétele (SÁFBI 95) irányadó.
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Jelen ügyféltájékoztatónak is minõsülõ feltételben nem szabályozott kérdésekben az ugyancsak ügyféltájékoztatónak is minõsülõ 
Felelõsségbiztosítás Általános Feltétele (SÁFBI 95) irányadó.

HÁZIÁLLAT–TARTÓI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS 
KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (SHÁFBI95)

I. Biztosítottak köre

E feltétel alapján biztosított:
1. a szerzôdésben név szerint feltüntetett személy,
2. a biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontjában a 
vele állandó jelleggel együtt lakó közeli hozzátartozók (Polgári 
Törvénykönyv 685/b.).

II. Biztosíttási események

1. Biztosítási eseménynek minôsül az a személysérüléses 
és szerzôdésen kívül okozott tárgyrongálási kár, melyet a 
biztosított, mint kutyát tartó e szerzôdés hatálya alatt okozott 
és jelentett be, és amelyekért a magyar polgári jog szabályai 
szerint kártérítési felelôsséggel tartozik.
2. Nem minôsül biztosítási eseménynek, és nem téríti meg a 
biztosító azokat a károkat, amelyeket a biztosítottak

a) maguknak, egymásnak vagy hozzátartozóiknak,
b) keresô foglalkozás vagy -tevékenység, versenyszerû 
tevékenység végzése során,
c) állatai, növényi kultúrában,
d) a tartás szabályait figyelmen kívül hagyva, 
e) a környezet szennyezésével okoztak.

III. A kockázatviselési hely

A biztosítási védelem a Magyarország területén okozott és 
bekövetkezett károkra terjed ki.

IV. A biztosító szolgáltatása

A biztosító a károkat évenként és káreseményenként 2 000 000 
forint felsô határig téríti meg. A biztosítási összeg a szerzô-
désben (kötvényen) feltüntetésre kerül.

V. A biztosított önrészesedése

1. A biztosított az okozott kárból káreseményenként 10 %-ot, 
de legfeljebb a biztosítási összeg 5%-át maga viseli (önrésze-
sedés). 
2. A II. 1. a) pontba tartozó felelôsségi körben vendégként 
okozott károk esetében az önrészesedés mértéke kárese-
ményenként 50%.
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I. Biztosított személyek

E feltétel alapján biztosított:
a) A biztosítási szerzôdésben név szerint megnevezett termé-
szetes személy és
b) azok, akik a kockázatviselés helyén a biztosítási esemény 
bekövetkeztének idôpontjában vele állandó jelleggel, életkö-
zösségben együtt laknak.
c) A biztosított személyek maximális életkora 65 év.

II. A biztosítási esemény

1. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a balesetbiztosítási 
esemény bekövetkezésekor áll be.
Balesetbiztosítási esemény lehet a szerzôdés szerint:
A biztosított akaratán kívül fellépô olyan külsô behatás, amely-
nek következtében a biztosított a baleset megtörténtétôl számí-
tott egy éven belül

– meghal vagy 
– tartós egészségkárosodást (rokkantságot) vagy 
– csonttörést, csontrepedést szenved (ujjcsont-, lábujjcsont-, 

orrcsonttörést kivéve).
2. Balesetbiztosítási eseménynek minôsülnek az alábbi, a bizto-
sított akaratán kívüli események is:

– vízbefúlás,
– égési sérülések, leforrázás, villámcsapás, vagy elektromos 

áram behatásai.
3. Betegségek nem minôsülnek balesetnek.

III. A biztosítás hatálya

A biztosítási szerzôdés hatálya ezzel ellentétes szerzôdéses 
kikötés hiányában egyaránt kiterjed a belföldön és külföldön, a 
nem keresô tevékenység gyakorlása alatt bekövetkezett balese-
tekre vonatkozóan.

IV. A biztosítási védelembôl kizárt kockázatok

1. Nem terjed ki a biztosítási védelem, az alábbi eseményekre:
a) Az elme- és tudatzavarban bekövetkezett balesetek, 
akkor, ha ittasságon alapulnak, valamint az agyvérzés, epi-
lepsziás roham és egyéb, a biztosított egész testére kiterjedô 
görcsös roham következtében bekövetkezett balesetek. Ha 
az említett roham olyan baleset következménye, amelyre a 
kockázatviselés kiterjed, a biztosítási védelem fennáll.
b) A biztosított testén saját maga, vagy hozzájárulásával 
mások által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás 
folytán elôidézett testi károsodás, amennyiben erre nem vala-
mely biztosítási esemény miatt került sor.

c) A biztosítottat ért szívinfarktus folytán bekövetkezô bale-
setek. A szívinfarktus semmilyen körülmények között nem 
tekinthetô baleseti következménynek.
d) Háború (hadüzenettel vagy anélkül), polgárháború, határ-
villongás, forradalom, zendülés, puccs vagy puccskísérlet, 
népi megmozdulás során bekövetkezett balesetek, függetle-
nül attól, hogy aktív vagy passzív részvételrôl van szó.
e) Felkelésben, lázadásban, zavargásban való részvétel, 
kivéve ha erre belföldön valamilyen hivatali vagy közszolgála-
ti kötelesség teljesítése közben került sor.
f) Motor nélküli légijármû (repülô szerkezet), segédmotoros 
vitorlázórepülôgép, motoros sárkányrepülô valamint ejtôer-
nyô használata közben bekövetkezett balesetek.
g) Légijármû pilótájaként vagy légijármû személyzeteként 
elszenvedett valamint légijármûvel folytatott egyéb hivatás 
gyakorlása közben bekövetkezett balesetek.
h) Öngyilkosság, öncsonkítás vagy annak kísérlete.
i) Megemelés, rándulás, napszúrás, hôguta, fagyás, kivéve, 
ha az baleset következményeként vagy a biztosított önhibá-
ján kívül következett be.
j) Versenyszerû sportolás, edzés közben bekövetkezett 
balesetek.
k) Közvetve vagy közvetlenül rádióaktív sugárzás illetve ioni-
záló sugárzás (pl. röntgen) által okozott balesetek.
l) Fertôzések esetén fennáll a biztosítási védelem, ha a 
kórokozó olyan baleseti sérülés következtében kerül a 
szervezetbe, amelyre a kockázatviselés kiterjed. Kismér-
tékû bôr- és nyálkahártyasérülések nem tartoznak ezen 
baleseti sérülésekhez. Ha a kórokozó ezen keresztül jut a 
szervezetbe (azonnal vagy késôbb) a biztositási védelem 
nem áll fenn.
m) Ez a korlátozás a veszettségre és a tetanusz fertôzésre 
nem vonatkozik.
n) Gyógykezelés következtében bekövetkezô fertôzésekre a 
biztosítási védelem nem terjed ki.
o) Nem minôsül balesetnek a szilárd vagy folyékony anya-
gok okozta mérgezés, ha az szájon keresztül került a szer-
vezetbe.
p) Recehártyaleválás és annak következményei nem minôsül-
nek balesetnek.

2. Nem terjed ki a biztosítás a biztosított szándékosan elköve-
tett bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben bekö-
vetkezett balesetekre.
3. Nem terjed ki a biztosítás olyan biztosított személyekre, akik 
a biztosítási esemény bekövetkeztekor elérték 65. életévüket.

V. A kockázatviselés korlátozása

1. Hasfali és lágyéksérv esetén a biztosító csak akkor teljesít kifi-
zetést, ha a sérvet olyan kívülrôl jövô behatás okozta, amelyre 

BALESETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI
(SBBI95)
Jelen ügyféltájékoztatónak is minõsülõ feltételben nem szabályozott kérdésekben az ugyancsak ügyféltájékoztatónak is minõsülõ Vagyonbiztosítás 
Általános Feltétele (SÁVBI 95) irányadó.
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a kockázatviselés kiterjed és az nem öröklött tényezôk (adottsá-
gok) következményeként jelentkezett.
2. Porckorongsérv esetén a biztosító csak akkor teljesít kifize-
tést, ha ez a gerincoszlopot ért közvetlen mechanikus behatás, 
nem pedig egy korábbi, már a baleset elôtt is meglevô beteg-
ség súlyosbodásának a következménye.
3. Belsô szervek vérzései és agyvérzés esetén a biztosítási 
védelem akkor áll fenn, ha ezeket a szerzôdés szerint baleset-
nek minôsülô esemény okozta.
4. Pszichikai reakciók okozta káros zavarok esetén a biztosítási 
védelem akkor áll fenn, ha ezeket a szerzôdés szerint baleset-
nek minôsülô esemény okozta.

VI. A biztosító mentesülése 
a biztosítási teljesítés alól

1. A balesetbiztosítási haláleseti összeget a biztosító nem fizeti 
ki, ha bizonyítást nyer, hogy a baleseti halált a kedvezményezett 
szándékos magatartása okozta.
2. A balesetbiztosítási összeget a biztosító nem fizeti ki abban 
az esetben, ha a balesetet a biztosított jogellenes szándékos, 
vagy súlyos gondatlan magatartása idézte elô.
A balesetet súlyos gondatlan magatartás által okozottnak akkor 
kell tekinteni, ha a baleset a biztosított

a) súlyos ittas, kábítószer vagy egyéb vegyi anyag kábító-
szerként való alkalmazásának hatása alatti állapotával közvet-
len okozati összefüggésben következett be,
b) jogosítvány nélküli vagy ittas gépjármûvezetés közben 
következett be és mindkét esetben a biztosított más közleke-
désrendészeti szabályt is megszegett.

VII. A biztosítási szolgáltatások

I. Tartós egészségkárosodás (rokkantság)
1. Ha a baleset napjától számított egy éven belül megállapít-
ható, hogy a baleset következményeként a biztosított egészsé-
ge, testi vagy szellemi teljesítôképessége tartósan károsodott 
(rokkant maradt), a biztosító a szerzôdésben meghatározott 
összeget fizeti ki.

A rokkantság fokát az alábbiak szerint kell megállapitani
Testrészek egészségkárosodása           térités
Egy kar vállizületbôl való teljes elvesztése,
vagy teljes mûködésképtelensége   70 %
Egy kar könyökizület felettig való elvesztése
vagy teljes mûködésképtelensége   65 %
Egy kar könyökizület alatt való elvesztése
ill. teljes mûködésképtelensége   60 %
Egy kéz teljes elvesztése 
ill. teljes mûködésképtelensége   55 %
Egy hüvelykujj teljes elvesztése 
vagy teljes mûködésképtelensége   20 %
Egyik mutatóujj teljes elvesztése 
vagy müködésképtelensége    10 %
Bármely más ujj teljes elvesztése
vagy mûködésképtelensége      5 %
Egy láb combközép fölöttig való teljes elvesztése
vagy teljes mûködésképtelensége    70 %
Egyik láb combközépig való teljes elvesztése, 
vagy teljes mûködésképtelensége   60 %

Egy láb térd alatt való elvesztése 
ill. teljes mûködésképtelensége   50 %
Egyik láb lábszár közepéig való elvesztése 
vagy teljes mûködésképtelensége   45 %
Egyik lábfej teljes elvesztése 
ill. teljes mûködésképtelensége   40 %
Egyik nagylábujj teljes elvesztése 
vagy teljes mûködésképtelensége     5 %
Bármely másik lábujj teljes elvesztése 
vagy mûködésképtelensége      2 %
Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése        100 %
Egyik szem látóképességének teljes elvesztése 50 %
Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60 %
Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése    30 %
A szaglóérzék teljes elvesztése   10 %
Az ízlelôképesség teljes elvesztése     5 %

2. Az elôzô pontból adódó egészségkárosodási százalékok 
összegezôdhetnek, a biztosítási szolgáltatás felsô határa azon-
ban a biztosítási összeg.
Egyes testrészek vagy érzékszervek részbeni elvesztése ill. 
részbeni mûködésképtelensége esetén az elôzô pontban mega-
dott egészségkárosodási százalékok megfelelô hányadát kell 
figyelembe venni.
Ha rokkantság foka az egészségkárosodási tábla alapján 
nem állapítható meg, a baleseti szolgáltatást aszerint kell 
megállapítani, hogy a testi vagy szellemi mûködôképesség 
orvosi szempontból milyen mértékben csökkent. A tartós 
egészségkárosodás, rokkantság mértékét a biztosító orvosa 
állapítja meg.
3. Ha a biztosított a biztosító orvosa által megállapított tartós 
egészségkárosodás mértékével nem ért egyet, saját maga is 
szerezhet be orvosi véleményt. Amennyiben az a biztosító orvo-
sának véleményétôl eltér, független, mindkét fél által elismert 
orvosszakértôt kell felülvizsgálatra felkérni.
A független orvosszakértôi felülvizsgálattal kapcsolatban felme-
rülô költségeket (utazás, honorárium) a biztosító csak abban az 
esetben viseli, ha az orvosszakértô magasabb egészségkáro-
sodási százalékot állapított meg, vagy, ha a felülvizsgálatot a 
biztosító kérte.
4. A baleset utáni elsô évben rokkantsági kifizetésre csak akkor 
kerülhet sor, ha a baleset következményei orvosi szempontból 
egyértelmûen tisztázottak.
5. Amennyiben a tartós rokkantság foka nem tisztázott egyér-
telmûen, mind a biztosítottaknak, mind a biztosítónak joga van 
a baleset napjától számított 4 évig évenként a rokkantság foká-
nak újbóli megállapítását kérni. Ha a felülvizsgálat magasabb 
rokkantsági fokot állapít meg, a biztosító ennek megfelelôen 
térit.
6. Ha a biztosított halála

a) a balesetet követô egy éven belül a balesetbôl kifolyólag 
következik be, rokkantsági szolgáltatásra vonatkozó igény 
nem támasztható,
b) a balesetet követô egy éven belül, de a balesettel össze 
nem függô okból vagy bármely okból, de a balesettôl számí-
tott egy év eltelte után következik be, olyan rokkantsági fok 
után teljesítendô a szolgáltatás, amellyel a legutolsó orvosi 
vizsgálat megállapítása alapján számolni kellett volna.

7. A biztosító szolgáltatása baleseti rokkantság esetén - a 
rokkantsági fok arányában - legfeljebb 100 000 forint.
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II. Baleseti halál

1. Ha halál a balesetet követô egy éven belül, a balesetbôl 
kifolyólag következik be, a biztosító biztosítási szerzôdésben a 
baleseti halál esetére megállapított összeget fizeti ki. A halálese-
ti kifizetésbôl az ugyanazon eseménybôl eredôen tartós rokkant-
sági szolgáltatásként már kifizetett összegeket levonja, s csak 
a különbözetet fizeti ki.
2. Amennyiben a biztosító a baleseti rokkantsági szolgáltatást 
már kifizette a biztosított halála elôtt, és a baleseti halál szolgál-
tatási összege alacsonyabb, mint a rokkantsági szolgáltatásé a 
többletkifizetést nem követelheti vissza.
3. A biztosító szolgáltatása baleseti halál esetén 50 000 forint.

III. Baleseti eredetû csonttörés

1. A biztosító baleseti eredetû csonttörés vagy csontrepedés 
esetén egyszeri, a szerzôdésben megjelölt biztosítási összeget 
téríti.
2. A biztosító szolgáltatása 1 000 forint személyenként.

VIII. Elôzetes sérülések

A baleset elôtt bármely okból már károsodott, beteg, sérült 
vagy csonkolt testrészek és szervek a biztosításból ki vannak 
zárva.

IX. A biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez  
szükséges iratok

1. A biztosítási szerzôdésben meghatározott szolgáltatás 
igénybevételéhez a biztosító következô okiratok bemutatását 
kérheti:

a) biztosítási szerzôdés, az utolsó díjfizetést igazoló nyugta,
b) halál esetén

ba) a biztosított halotti anyakönyvi kivonata,
bb) a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyit-
vány,
bc) a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szük-
séges iratok.

c) hatósági eljárás esetén a nyomozást megszüntetô vagy 
megtagadó jogerôs határozat.

d) azok az iratok, amelyek a biztosított kártérítési jogosultsá-
ga, továbbá a biztosítási esemény körülményei és a biztosítá-
si összeg megállapításához szükségesek.

2. A fenti iratok beszerzésének költségeit annak kell viselnie, 
aki igényét a biztosítóval szemben érvényesíti.
3. A biztosítási eseménnyel összefüggô kérdések tisztázására 
a biztosító is beszerezhet adatokat.
4. A biztosító által kért adatok beszerzésének költségei a bizto-
sítót terhelik.

X. A szolgáltatásra jogosult személyek

1. A haláleseti szolgáltatásra az elhalálozott örököse jogosult.
2. A tartós rokkantsági szolgáltatás és csonttörés, csontrepedés 
esetén egyszeri szolgáltatás felvételére a biztosított vagy a bizto-
sított által meghatalmazott személy illetve a biztosított törvényes 
képviselôje jogosult.

XI. A biztosítási összeg értékkövetése

1. A biztosító a biztosítási összeg új értéken való tartása érde-
kében automatikus értékkövetô indexet alkalmaz. A biztosítási 
összeg mindig a biztosítási évfordulóval az értékkövetés mérté-
kével változik (továbbiakban: értékkövetés). A módosítás alapja 
a biztosító vagyonbiztosításaival biztosítható vagyontárgyak 
különbözô körére a KSH által megállapított éves inflációs index-
ek, melyekbôl a biztosító átlagindexet képez. A biztosító az érték-
követéssel megváltozott biztosítási összegekrôl és díjakról az 
értékkövetés érvénybelépését megelôzôen 60 nappal írásban 
értesíti a szerzôdôt. Amennyiben a szerzôdô az értékkövetést 
nem fogadja el, akkor a szerzôdést a felmondási szabályoknak 
megfelelôen felmondhatja.
2. Az új biztosítási összeg alapján kalkulált biztosítási díj ill. 
díjrészlet elôször az értékkövetés utáni elsô díjfizetéskor válik 
esedékessé.

XII. Elévülés

A balesetbiztosításból eredô igények az esedékességtôl számí-
tott két év alatt évülnek el.
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Jelen Kiegészítõ feltétel az általános és különös szerzõdési feltételek, illetve az azokra hivatkozással létrejövõ biztosítási 
szerzõdések elválaszthatatlan részét képezi és az általános és különös szerzõdési feltételekkel együtt ügyféltájékoztatónak 
is minõsül.

KIEGÉSZÍTÕ SZERZÕDÉSI 
FELTÉTEL (2004)

Társaságunk adatai:
SIGNAL Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Cégjegyzékszám: 01-10-042159
Adószám: 10828704-2-44

Biztosítási titoktartási kötelezettség:

A biztosítási titok minden olyan — államtitoknak nem minõsülõ 
— a biztosító, a biztosításközvetítõ, a biztosítási szaktanácsadó ren-
delkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítõ, a biz-
tosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) 
személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására 
vagy a biztosítóval kötött szerzõdéseire vonatkozik.

A biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. 
törvény – továbbiakban: Bit.- 153-165.§-ai szigorú elõírást tartalmaznak 
a biztosítóintézetekre, biztosításközvetítõkre ügyfeleikrõl tudomásukra 
jutott adatok titokban tartásáról, (biztosítási titok), és kezelésérõl.

A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó ügy-
feleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási 
szerzõdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatás-
sal összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzõdés 
megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási 
szerzõdésbõl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a 
2003. évi LX. tv-ben meghatározott egyéb cél lehet.

A biztosítási titok tekintetében, idõbeli korlátozás nélkül — ha a törvény 
másként nem rendelkezik — titoktartási kötelezettség terheli a biztosító, 
a független biztosításközvetítõ, a biztosítási szaktanácsadó tulajdono-
sait, vezetõit, alkalmazottjait, és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval 
kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítási titok csak abban az esetben adható ki harmadik személy 
részére, ha a biztosító ügyfele, vagy annak törvényes képviselõje a kiszol-
gáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozó írásbeli 
felmentést ad, vagy a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, 
 ha olyan összesített adatok szolgáltatására kerül sor, amelybõl az 

egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
 a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése 

céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem 
minõsülõ adatok átadása.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll 
fenn

a)  a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

b)  a folyamatban lévõ büntetõ eljárás keretében eljáró nyo-
mozó hatósággal és ügyészséggel,

c)  büntetõügyben, polgári ügyben, valamint csõdeljárásban, il-

letve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá 
a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, 

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõvel,

e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben az 
adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meg-
határozott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ha 
biztosítási szerzõdésbõl eredõ adókötelezettség alá esõ 
kifizetésrõl törvényben meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettség terheli,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

g)  a biztosítóval, a biztosításközvetítõvel, a szaktanácsadóval, 
a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítõ 
vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek 
érdekvédelmi szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosítás-
közvetítõi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos 
versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Verseny-
hivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

i) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. Tv. 108.§ (2) 
bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,

j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén 
a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ 
gyûjtésére felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás esetén 
a kockázatvállaló biztosítókkal,

l) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. 
évi LX. törvényben szabályozott adattovábbítások során 
átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetõ 
Hivatallal,

m) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülõ biztosítási 
szerzõdési állomány tekintetében az átvevõ biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez 
szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát 
kezelõ szervezettel, az Információs Központtal, a Kárta-
lanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok 
tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzõvel szemben,

p) az európai uniós támogatások felhasználásának szabály-
szerûségét ellenörzõ Európai Csalásellenes Hivatallal 
(OLAF) szemben.

A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül az elõzõek-
ben meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.
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A személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók:

Nem minõsül személyes adatok megsértésének, a biztosító által 
harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adat-
feldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelõ) történõ 
adattovábbítás, ha a biztosító ügyfele ahhoz írásban hozzájárult, és a 
Bit.-ben elõírt egyéb feltételek is teljesülnek.

A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a 
személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fenn-
állásának idején, valamint azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig 
a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény 
érvényesíthetõ. A biztosító a létre nem jött biztosítási szerzõdéssel 
kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerzõdés 
létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetõ.

Panasz:

A szerzõdõ/biztosított problémáival, esetleges panaszaival foglalkozó 
szerv: SIGNAL Biztosító Zrt. Vezérigazgatósága (1123 Budapest, 
Alkotás u. 50.)

Fogyasztói panaszokkal foglalkozik még a SIGNAL Biztosító Zrt. 
felügyeleti szerve, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), továbbá a Fogyasztóvédelmi 
Fõfelügyelõség (1088 Budapest, József krt. 6.), illetve a megyei 
fogyasztóvédelmi felügyelõségek, továbbá a területi gazdasági 
kamarák mellett mûködõ békéltetõ testületek. A fogyasztói jogviták 
rendezése fentieken túl bírói úton, polgári peres vagy nem peres 
(fizetési meghagyásos eljárás) eljárás keretében lehetséges.

Jelen biztosítási feltételek, illetve ügyféltájékoztató alapján létrejövõ bizto-
sítási szerzõdésre, illetve az annak alapján való igényérvényesítésre, vagy 
azzal kapcsolatos esetleges jogviták elbírálására, az eljárás szabályait is 
ideértve, a magyar jog az irányadó.

A jelen kiegészítõ biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató alapján létre-
jövõ biztosítási szerzõdés az általános feltételekben írtakon túl felmond-
ható a szerzõdõ fél részérõl a biztosítók közötti állományátruházás (Bit. 
93-95. §) esetén, a szerzõdésállományt átvevõ biztosító által az átadás 
tényérõl küldött értesítés kézhezvételétõl számított 30 napon belül, 
írásban. A felmondási idõ 30 nap. Ez a szabály alkalmazandó a 
biztosítók egyesülése, beolvadása, szétválása esetén is. 

Amennyiben a jelen kiegészítõ szerzõdési feltételek és ügyféltájékoz-
tató alapján létrejövõ biztosítás más feltételei, ügyféltájékoztatója vagy 
az ajánlat az e kiegészítõ szerzõdési feltételekben és ügyféltájékoza-
tóban foglaltakhoz képest mást tartalmaz, jelen kiegészítõ szerzõdési 
feltételek és ügyféltájékoztató tartalma az irányadó.
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HÁZ-TARTÁS 2005 BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS
ÉRTÉKKÖVETÉSES MAGÁN VAGYON-, FELELŐSSÉG ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

JELEN MÓDOZAT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET NYÚJT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA

■ TŰZ
■ VILLÁMCSAPÁS
■ ROBBANÁS
■ VIHAR
■ JÉGVERÉS
■ FELHŐSZAKADÁS
■ HÓNYOMÁS
■ ÁRVÍZ
■ FÖLDRENGÉS
■ FÖLDCSUSZAMLÁS
■ SZIKLA- ÉS KŐOMLÁS

■ VEZETÉKES VÍZKÁR
■ CSŐTÖRÉS- ÉS REPEDÉS
■ BŐVÍTETT VEZETÉKES VÍZKÁR
■ A BIZTOSÍTOTT ÉPÜLETHEZ TARTOZÓ
 A TELKEN LÉVŐ VEZETÉKEK
 REPEDÉSE ÉS TÖRÉSE
■ VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA
■ IDEGEN JÁRMŰ ÜTKÖZÉSE
■ BETÖRÉSES LOPÁS
■ RABLÁS

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

■ INGATLANTULAJDONOSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
■ SZEMÉLYI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
■ HÁZIÁLLAT-TARTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
■ ÜVEGBIZTOSÍTÁS ÁTALÁNYBIZTOSÍTÁSRA
■ BALESETBIZTOSÍTÁS

Hogyan járjunk el káresemény bekövetkeztekor

Minden elvárhatót meg kell tenni a kárenyhítés érdekében.
A kárt 2 munkanapon belül írásban, személyesen, telefonon vagy képviselõje útján írásban jelenteni kell a biztosítónak.
A kárhelyszínen a kárszakértõ megérkezéséig, de legkésõbb a bejelentést követõ 5 napig csak a kárenyhítéshez szükséges 
mértékig szabad változtatni.
Betöréses lopás, rongálás, rablás, tûz valamint robbanás esetén a kárt egyidejûleg az illetékes hatóságnak is azonnal jelenteni kell.

A kárbejelentést telefonon is megteheti.

Az Ön területileg illetékes SIGNAL képviselete:

SIG 1903




