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Tisztelt Partnerünk!

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

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

A társaság székhelye:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76–78. · Tel.: 06 1 238 6000

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

Regionális központjaink:
Központi Régió 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76–78. Tel.: (1) 238-6352
Nyugat-magyarországi Régió 9700 Szombathely, Hunyadi u. 10–12. Tel.: (94) 513-570
Észak-magyarországi Régió 3525 Miskolc, Széchenyi u. 3–9. Tel.: (46) 500-950
Dél-magyarországi Régió 6000 Kecskemét, Csányi J. u. 1–3. Tel.: (76) 500-330
Dél-dunántúli Régió 7621 Pécs, Citrom u. 2. Tel.: (72) 513-850

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

3. A biztosítási szerzôdésével kapcsolatos kérdéseivel, problémájával forduljon bizalommal biztosításközvetítôjéhez, ügyfél-
szolgálati irodáink bármelyikéhez, illetve munkanapokon – hétfô–csütörtök: 8–17 óráig, és pénteken 8–15 óráig – az
UNIQA Call Center munkatársaihoz, akik a 06-1/2386-000 telefonszámon készséggel állnak rendelkezésére. Információ
található a www.uniqa.hu címen is.

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

4. A biztosítási szerzôdés jellemzôi

Az Otthon & nyugalom III. fantázianévvel ellátott lakásbiztosítás ún. „csomag” rendszerben kínálja a biztosítási fedeze-
teket. A biztosító kockázatviselése az ajánlaton feltüntetett választás szerinti „csomag” – Bázis, Komfort, Európa – kocká-
zataira, s a velük kapcsolatban felmerült károkra terjed ki. A „csomagok” kockázatai a 3. sz mellékletben kerültek meg-
határozásra, melyek mellé opcionálisan kiegészítô biztosítás is köthetô.

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

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

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

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

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

valamely szervezeti egységének a tudomására jut. 
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Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító Zrt., 1134
Budapest, Róbert Károly krt. 76–78. (továbbiakban biztosító) – az
egyes biztosítások külön feltételei szerint – meghatározott jövôbeni
esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétôl függôen a biztosítási
szerzôdésben kikötött kártérítési összeg megfizetésére kötelezi magát
a szerzôdô (biztosított) által fizetett díj ellenében.

I. Szerzôdô/biztosított

1. Vagyonbiztosítási szerzôdést az köthet, aki a vagyontárgy megóvá-
sában érdekelt (továbbiakban: biztosított), vagy az, aki a szerzô-
dést ilyen – jogi vagy természetes – személy javára köti (továbbiak-
ban: szerzôdô).

2. A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult.

3. Ha a biztosítást nem a biztosított, hanem az ô javára harmadik sze-
mély kötötte, a díjfizetési kötelezettség a szerzôdôt terheli, a biz-
tosító a jognyilatkozatot hozzá intézi, és ô köteles a nyilatkozatok
megtételére is.

II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

1. A biztosítási szerzôdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.
A szerzôdô (biztosított) a szerzôdés megkötését írásbeli ajánlattal
kezdeményezi. 

2. A biztosító kockázatviselése az ajánlaton jelzett idôponttal, de leg-
korábban az ajánlat aláírását követô napon 00 órakor kezdôdik,
feltéve, ha a biztosító az elutasítás jogával nem él, és a szerzôdô a
biztosítás elsô díját maradéktalanul megfizette.

3. Az ajánlatot a beérkezéstôl számított 15 napon belül a biztosító
elutasíthatja. Ha ezen határidôn belül elutasítási  jogával nem él,
akkor az ajánlat elfogadottnak minôsül, a szerzôdés pedig az aján-
lat tartalmának megfelelôen jön létre, az ajánlat átadási idôpontjá-
ra visszamenô hatállyal.
Ha a szerzôdés nem jön létre, a díj visszajár.

III. A biztosítási szerzôdés tartama és megszûnése

1. A szerzôdés – ha a felek írásban másként nem állapodnak meg –
határozatlan tartamú.

2. A biztosítási idôszak egy év, a biztosítási évforduló pedig a szerzô-
dés létrejöttének napja. A felek a szerzôdést a biztosítási idôszak vé-
gére, azt legalább 30 nappal megelôzôen írásban felmondhatják.

3. A határozott idôtartamra kötött szerzôdés biztosítási idôszaka a
megállapodás szerinti idôtartam, az ilyen szerzôdés a lejárat nap-
ján megszûnik.

IV. A díjfizetés rendje

1. A biztosítás elsô díja ajánlattételkor esedékes, minden késôbbi díj
pedig annak az idôszaknak elsô napján esedékes, amelyre a díj vo-
natkozik. A biztosítási díj esedékességétôl számított harmincadik
nap elteltével a szerzôdés megszûnik, ha addig a hátralékos díjat
nem fizették meg, és a biztosított halasztást nem kapott, illetôleg
a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. A 30
napos türelmi idô (respíró) mind az elsô, mind pedig a további dí-
jaknál érvényes.

2. Amennyiben a szerzôdô felek részletfizetésben állapodtak meg, a
kint lévô részletekkel a szerzôdô tartozik, de ezek megfizetése csak
a megjelölt idôpontban válik esedékessé. Ha a szerzôdô hátralék-
ba kerül, vagy a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a
szerzôdés megszûnik, az adott biztosítási idôszakra járó teljes díj
kifizetése esedékessé válik.

V. Biztosítási összeg

1. A vagyontárgyak biztosítási összegét a szerzôdô határozza meg. A
biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgyak
új állapotban való felépítésének (helyreállításának) költségeit, ille-
tôleg új állapotban való beszerzésének értékét. Híradástechnikai és
mûszaki cikkek esetében a biztosított vagyontárgyak káridôponti
új értéke (helyreállítási, pótlási költsége) a biztosítási összegnél
(a beszerzési árak változása miatt) alacsonyabb is lehet.

2. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a vagyontárgy káridô-
ponti új értéke (helyreállítási költsége), a biztosító aránylagos kár-
térítést fizet, azaz a kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogy a
biztosítási összeg az új állapotban való felépítés, helyreállítás költ-
ségeihez, illetôleg az új állapotban való beszerzés értékéhez arány-
lik. A biztosító nem érvényesíti az alulbiztosítás következményeit,
ha annak mértéke nem haladja meg a biztosítási összeg 10%-át.

3. A biztosítási összeg ugyanakkor nem haladhatja meg a biztosítás-
ra feladott vagyontárgyak káridôponti új értékét (helyreállítási
költségét) sem. Túlbiztosítás esetén a vagyontárgyak utánpótlási/
újrabeszerzési értékét (helyreállítási költségét) meghaladó részé-
ben a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis.

4. A biztosítási szerzôdésben felsorolt vagyontárgyakat, illetve va-
gyoncsoportokat a szerzôdô felek a következôk szerint tekintik biz-
tosítottnak:
a) A tételesen felsorolt vagyontárgyakat a felek a tételenként meg-

jelölt biztosítási összeg erejéig tekintik biztosítottnak, amikor is
a kártérítés felsô határát az egyes vagyontárgyakra megadott
biztosítási összeg képezi.

b) Az azonos szempontok alapján összevont vagyoncsoportokat a
felek a megjelölt biztosítási összeg erejéig tekintik biztosított-
nak, mely összeg egyben a kártérítés felsô határa is. Az egyes
szerzôdés-tételekbe tartozó vagyontárgyakat a biztosító úgy te-
kinti a kárrendezés során, mintha külön lettek volna biztosítva.

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

5. A biztosító szolgáltatását korlátozhatja:
a) a biztosítási összegen belüli kártérítési maximum (limit) megha-

tározásával;
b) a kár összegéhez kapcsolódó önrész meghatározásával.

6. A biztosító – a szerzôdô hozzájárulásával – az újérték biztosítás
fenntartása érdekében automatikus értékkövetô indexet alkalmaz-
hat. Az értékkövetés alapja a Központi Statisztikai Hivatal által
kiadott építôipari és fogyasztói árindex, melytôl a biztosító ±3%
ponttal eltérhet, és melyet biztosítási évfordulókor vesz figyelem-
be, és ennek megfelelôen módosítja a biztosítási összeget, illetve a
biztosítási díjat. Az értékkövetéssel módosított biztosítási összeg az
elôzô biztosítási idôszak biztosítási összegének és a KSH indexszá-
mának szorzata. A biztosítási összeg módosításáról a biztosító a
biztosítási évfordulót megelôzôen értesíti a szerzôdôt. Ha a szerzô-
dô a módosításhoz nem járul hozzá, írásban kérheti biztosításának
eredeti összegekre való visszaállítását. Ha a szerzôdô az értékköve-
tést írásos formában nem ellenzi, vagy arra nem nyilatkozik, úgy
azt elfogadottnak kell tekinteni.

7. Az indexálást követôen a feltételekben meglévô összeghatárok
(limitek) változatlanok maradnak.

VI. Általános kizárások

1. A biztosítási fedezet nem terjed ki:
a) harci cselekmények, háborús események és terrorcselekmé-

nyek által okozott károkra, továbbá harci eszközök által oko-
zott sérülésre vagy rombolásra, valamint katonai vagy polgári
hatóságok rendelkezései miatt keletkezett károkra;

b) felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk, tüntetés, el-
bocsátott munkások vagy munkahelyi rendzavarásban részt-
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vevôk, vagy bármilyen politikai szervezettel kapcsolatban,
illetve annak nevében fellépô személyek miatt vagy velük
összefüggésben keletkezett károkra;

c) a felszabaduló nukleáris energia károsító hatásával, vagy
sugárzó anyagok bármilyen célú felhasználásával összefüggés-
ben keletkezô károkra, még abban az esetben sem, ha ezek a
különös feltételekben meghatározott biztosítási események for-
májában jelentkeznek.

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

VII. A szerzôdô (biztosított) közlési 
és változás-bejelentési kötelezettségei

1. A szerzôdô (biztosított) a szerzôdéskötéskor köteles a biztosítás el-
vállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt a biz-
tosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett. A bizto-
sító jogosult a közölt adatok ellenôrzésére.

2. A szerzôdônek (biztosítottnak) bekövetkezésüktôl számított 5 na-
pon belül a biztosítónak be kell jelentenie:
a) ha a vagyonérték 10%-át meghaladó mértékû változás történt,

ami a biztosítási szerzôdésben szereplô biztosítási összeg módo-
sítását indokolja; 

b) ha a biztosítási szerzôdésben szereplô vagyontárgyakra további
biztosítást kötött;

c) a biztosított vagyontárgyakra bármilyen jelzálog lett terhelve,
a jogosult megjelölésével; 

d) a biztosított vagyontárgyak bérbeadását;
e) a szerzôdô és/vagy a biztosított szerzôdésben rögzített adatá-

nak változását (különös tekintettel név, lakcím).

3. Ha a szerzôdô (biztosított) a szerzôdésben meghatározott lénye-
ges körülmények változását 5 napon belül a biztosítónak írásban
nem jelenti be, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be, ki-
véve, ha bizonyítást nyer, hogy a be nem jelentett körülményt a
biztosító a szerzôdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a
biztosítási esemény bekövetkezésében.

4. Ha a biztosító csak a szerzôdéskötés után szerez tudomást a szer-
zôdést érintô lényeges körülményekrôl, továbbá ha a szerzôdô
(biztosított) lényeges körülmények változását közli a biztosítóval, a
biztosító 15 napon belül javaslatot tehet a szerzôdés módosítására,
illetôleg – ha a kockázatot a feltétel értelmében nem vállalja – a
szerzôdést 30 napra írásban felmondhatja.

5. Ha a szerzôdô (biztosított) a módosító javaslatot nem fogadja el,
vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szerzôdés a módosító ja-
vaslat közlésétôl számított 30. napon megszûnik.  

6. Ha a biztosító a 4. pontban meghatározott jogaival nem él, a szer-
zôdés az eredeti tartalommal hatályban marad.

VIII. Kárbejelentés, kárrendezés

1. A szerzôdônek (biztosítottnak) a káreseményt annak bekövetkezte
után haladéktalanul, de legkésôbb a tudomására jutásától számí-
tott 2 munkanapon belül írásban be kell jelentenie a szerzôdést ke-
zelô szervezeti egységnél, meg kell adnia a szükséges felvilágosítá-
sokat, valamint lehetôvé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítás
tartalmának ellenôrzését. Amennyiben a fentiek elmulasztása miatt
lényeges körülmények (a kártérítés jogalapja, a káresemény bekö-
vetkeztének ideje, a kár összege) kideríthetetlenné válnak, a bizto-
sító kötelezettsége nem áll be. 

2. A biztosított köteles a kárt tôle telhetôen enyhíteni.

3. A tûz, betöréses lopás, rablás károkat azok felfedezésével egyidejû-
leg az elsôfokú tûzrendészeti hatóságnak, illetve az illetékes rend-
ôrhatóságnak is be kell jelenteni.
Betétkönyvek, értékpapírok eltûnése esetén a szerzôdô köteles ha-
ladéktalanul zároltatni a kifizetést és megindítani a hirdetményi el-
járást. 

4. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyon-
tárgy állapotában a szerzôdô (biztosított) a kárfelvételi eljárás
megindulásáig, de legkésôbb a bejelentéstôl számított 5. napig
csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat. Amennyi-
ben az indokoltnál nagyobb mérvû változtatás következtében a
biztosító számára lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vá-
lik, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. 

5. Ha a kárszemlét a biztosító a bejelentéstôl számított 5. napon be-
lül nem végzi el, akkor a biztosított jogosult a megsérült vagyon-
tárgy javítására, helyreállítására intézkedni. A vagyontárgy fel nem
használt, illetve megsérült részeit azonban további 30 napig válto-
zatlan állapotban meg kell ôrizni. 

6. A szerzôdônek (biztosítottnak) a kár összegszerûségét hitelt ér-
demlôen bizonyító terveket, számlákat, kartonokat, bizonylatokat
stb. – a biztosító kérésére – bármikor rendelkezésre kell bocsátani.

7. Amennyiben a biztosítottnak tudomására jut a tôle eltulajdonított
tárgyak holléte, arról haladéktalanul köteles a rendôrséget és a
biztosítót értesíteni, továbbá a tárgyak azonosítására és visszaszer-
zésére minden tôle jogszerûen elvárhatót megtenni.

8. A biztosító a kár kifizetését tûzkárnál a tûzrendészeti hatóság által
kiadott hatósági bizonyítvány, betöréses lopás- és rablásnál a nyo-
mozó hatóság nyomozást megszüntetô határozatának megküldé-
séhez, vagy a bíróság jogerôs végzésének kézhezvételéhez köti.

9. A biztosító a kártérítési összeget a megállapítástól számított 15 na-
pon belül a biztosított részére forintban fizeti meg. Ha a szerzôdô
(biztosított) igazoló okirat benyújtására kötelezett, úgy a 15 napos
határidô az utolsó okirat beérkezésének napjától számítandó. A biz-
tosító szolgáltatásának késedelmes teljesítése esetén a magyar pol-
gári jog szabályai szerint késedelmi kamat megfizetésére köteles.

10. Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert a biztosítási
szerzôdésben meghatározott biztosítási esemény bekövetkeztének
ténye, valamint a jogalap is tisztázott, a biztosító a károsult kéré-
sére kárelôleget folyósíthat.

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

IX. A biztosított kármegelôzési kötelezettsége

1. A biztosított a káresemények megelôzése és elhárítása érdekében
köteles mindent megtenni, illetve a biztonsági intézkedéseket be-
tartatni.

2. A biztosított helyiségek zárásáról – távollét esetén – a biztosított
köteles gondoskodni, és minden rendelkezésre álló biztonsági be-
rendezést üzembe helyezni.

3. A biztosított köteles az elektromos víz- és gázvezetékek, valamint a
hozzájuk kapcsolódó berendezések, készülékek, továbbá a bizton-
ságtechnikai berendezések karbantartásáról gondoskodni, a ható-
sági és építészeti elôírásokat betartani. A biztosított köteles a nem
lakott épületek vezetékeit, berendezéseit, felszereléseit elzárni. Fû-
tési idényben valamennyi vízvezetéket és berendezést vízteleníteni
kell, ha azokat átmenetileg nem üzemeltetik.

X. Mentesülés

1. A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizo-
nyítja, hogy a kárt jogellenesen:
a) a biztosított, illetve a szerzôdô fél;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozó (házastárs, egye-

neságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
az örökbefogadó, mostoha és nevelôszülô, valamint testvér,
élettárs, jegyes);

c) a biztosított vezetôi, vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésé-
vel együtt járó munkakört betöltô alkalmazottai, illetôleg
megbízottai;
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d) a biztosított jogi személy vezetôi, vagy a biztosított vagyontár-
gyak kezelésével együtt járó munkakört betöltô alkalmazottai,
megbízottai, tagjai, illetôleg szervei szándékosan, vagy sú-
lyosan gondatlanul okozták.

2. Amennyiben a kár a kármegelôzési vagy kárenyhítési kötelezett-
ségek elmulasztásával okozati összefüggésbe hozható, a biz-
tosító olyan mértékben mentesül fizetési kötelezettsége alól, ami-
lyen mértékben a mulasztás a biztosítási esemény bekövetkezé-
sében közrehatott.

3. A biztosító akkor is mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha a biz-
tosított megkísérli a biztosítót csalárd módon azon tények tekin-
tetében megtéveszteni, melyek a kártérítés okát, vagy mértékét
illetôen jelentôséggel bírnak.

XI. A biztosítási titok

1. Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minôsülô –, a
biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szak-
tanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiz-
tosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügy-
feleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a vi-
szontbiztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik.

2. A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó
ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biz-
tosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szol-
gáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási
szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásá-
hoz, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez
szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.

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

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

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

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

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

hatósággal és ügyészséggel, 
c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a csôdeljárás, illetve

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

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

körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szer-
zôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,

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

harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítô
vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-
képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetí-
tôi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügye-
leti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

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

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

titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyûj-
tésre felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együtt-
biztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, 

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

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

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

p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítô adatkezelés feltételei minden egyes
adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli bizto-
sító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok
által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi jogsza-
bállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetí-
tôvel, szaktanácsadóval, 

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

Országos Rendôr-fôkapitányság – a pénzmosás megelôzésérôl
és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott fel-
adatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás
alapján külföldi bûnüldözô szerv, illetôleg külföldi Pénzügyi
Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából –
írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot a biztosítótól,
amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérô által
aláírt titoktartási záradékot.

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

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

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

XII. Egyéb rendelkezések

1. Amennyiben a biztosító részérôl a kárkifizetés megtörtént, ôt illetik
azok a jogok, amelyek korábban a biztosítottat illették meg a ká-
rért felelôs személlyel szemben, kivéve ha ez a biztosítottal közös
háztartásban élô hozzátartozó.

2. A biztosítási szerzôdésbôl eredô igények a biztosítási esemény be-
következésétôl számított kettô év alatt évülnek el.

3. A szerzôdô észrevételével, panaszaival a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletéhez, illetve a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség-
hez (1088 Budapest, József krt. 6.) vagy a békéltetô testületekhez,
végsô soron bírósághoz is fordulhat.

A feltételben nem rögzített kérdésekben az ide vonatkozó mindenkor
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A biztosításra jelen általános feltételeken kívül az UNIQA Biztosító Zrt.
Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös és kiegészítô feltételeinek
rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók.
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I. Biztosítottak köre

1. E különös feltétel alapján biztosított a kötvényben név szerint meg-
nevezett:
a) tulajdonos és a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában;
b) haszonélvezô;
c) bérlô, bérlôtárs;
d) azok, akik a biztosítási esemény bekövetkeztekor az a) b) c) pon-

tokban felsorolt biztosítottakkal a kockázatviselési helyen állandó
jelleggel , életközösségben együtt laktak.

e) a lakásszövetkezet vagy társasház az UNIQA Biztosítónál biztosí-
tott lakásainak és az összes lakás arányában.

2. A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult.

II. Biztosított vagyontárgyak

1. Épület/lakás és építmények

A biztosítási fedezet kiterjed:
a) családi ház, sor- vagy ikerház (rész) esetében a kötvény szerinti cím

alapján a telek területén lévô épületre;
b) lakástulajdon esetén a biztosított kizárólagos tulajdonát képezô épü-

letrészekre, továbbá a biztosítottra esô közös tulajdoni hányadrészre;
c) bérleményeknél – eltérô megállapodás hiányában – a kockázatvise-

lés azon bérbe vett épület- illetve lakásrészekre terjed ki, amelyeket
az 1993. évi LXXVIII. törvény (13. §) és a mindenkor hatályos mó-
dosításai a biztosított karbantartási kötelezettségébe sorolnak.

A biztosítás csak használatbavételi engedéllyel rendelkezô épületekre
terjed ki.

1.1. Épületnek minôsülnek a környezô külsô tértôl épület szerkezetekkel
részben, vagy egészben elválasztott teret alkotó:
a) állandó, vagy idôszakos lakás céljára szolgáló épületek (pl. lakóház,

lakás, bérlemény)
b) nem lakás céljára szolgáló épületek és épület részek (kiegészítô célú

helyiségek)
– melléképületek
– garázs, mûhely, kazánház, lomtár, pince és padlástér

Nem tekintendô épületnek a három évnél rövidebb idôtartamra léte-
sített építmények.

1.2. Építménynek minôsülnek
a) az épületekkel építési kapcsolatban lévô építmények (pl. terasz)
b) építési kapcsolat nélküli, de téglából, betonból vagy az épület

egyéb építési módjának megfelelôen készült építmények (pl. derítô,
úszómedence stb.)

c) továbbá mindenfajta kerítés (kivéve élô sövény)

1.3. Az épület értékéhez tartoznak a funkcionális kiegészítô épületszerke-
zeti elemek és kiegészítôk, különös tekintettel:
• az épületen lévô villámhárító berendezések
• szilárd válaszfalak és térelválasztók, egyéb szilárdan rögzített elemek

(az elmozdítható, ill. beépített bútorok azonban nem)
• rögzített padló- és szegélyburkolatok, hidegburkolatok
• rögzített lambéria és egyéb falburkolatok
• az épülethez hozzáépített lépcsôk, létrák
• az épülethez rögzített zászlótartók
• elektronikusan mûködô kapuk mozgató berendezéseikkel együtt
• az üveg közé, illetve kívülre telepített redônyök, azok kiegészítôivel

együtt
• szilárdan rögzített közbensô födém, födémborítások, álmennyezetek,

galériák
• betonból, téglából épített vermek, padlócsatornák, szerelôjáratok és

aknák stb., ha azok az épületen belül találhatók, vagy azzal közvet-
len építési kapcsolatban vannak.

• az épület villamossági szerelvényezettsége a hozzá tartozó mérômû-
szerekkel (a fogyasztók, világítótestek, elektromos készülékek nem
tartoznak bele – kivéve  klímaberendezés, villanytûzhely, villanyboj-
ler átfolyó üzemû elektromos vízmelegítôk)

• az épület gázszerelése a hozzájuk tartozó mûszerezettséggel (a gáz-
fogyasztó készülékek nélkül, kivéve gáztûzhely és gázbojler)

• az épület vízvezeték szerelése, valamennyi a vízellátást és szenny-
vízelvezetést, valamint a fûtést szolgáló berendezések a hozzájuk tar-
tozó mérômûszerekkel, szerelvényekkel, szivattyúkkal, szûrô- és tisz-
tító berendezésekkel valamint azok tartozékaival.

• WC, fürdô és mosdóberendezések
• felvonók
• erkélyburkolatok
• antenna-berendezések
• kaputelefon
• szemétledobó berendezés
• védelmi berendezések, rács, riasztó falba beépített értéktároló

2. Épület-/lakástartalom

2.1. Háztartási ingóságok

2.1.1. Általános háztartási ingóságok

Mindazon vagyontárgyak ide tartoznak, melyek egy háztartásban álta-
lánosan elôfordulnak, kivéve a 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4, és 2.2. pontban
feltüntetett ingóságokat, valamint a biztosítási fedezetbôl kizárt va-
gyontárgyakat.

• Az ingóságcsoporthoz tartozó betöréses lopás kockázatokra vonatkozó
kártérítési limithatárok az 1. sz. mellékletben találhatók.

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

• Az ingóságcsoporthoz tartozó betöréses lopás kockázatokra vonatkozó
kártérítési limithatárok az 1. sz. mellékletben találhatók.

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

– Híradástechnikai és mûszaki cikkek
– Hobby eszközök
– Egyéb gyûjtemények

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

c) Nemes szôrmék

• Az ingóságcsoporthoz tartozó betöréses lopás kockázatokra vonatkozó
kártérítési limithatárok az 1. sz. mellékletben találhatók.

2.1.4. Készpénz
Készpénz (belföldi fizetôeszköz), értékpapír, betétkönyv

• Az ingóságcsoporthoz tartozó betöréses lopás kockázatokra vonatkozó
kártérítési limithatárok az 1. sz. mellékletben találhatók.

2.2. Nem háztartási célú ingóságok

Az ingóságcsoportba tartoznak mindazon vagyontárgyak, melyek nem
kifejezetten a háztartás üzemeltetését szolgálják, úgy mint:
– idegen vagyontárgyak max. 100000 Ft értékhatárig, amennyiben az

más biztosítás alapján nem téríthetô. Idegen vagyontárgynak minô-
sül: a bérelt, kölcsönvett, megôrzésre átvett ingóság, a biztosított
vendégeinek vagyontárgyai, kivéve a bérlôk, albérlôk, fizetôvendé-
gek tulajdonai.

– kiegészítô vállalkozói tevékenység vagyontárgyai 

• Az ingóságcsoporthoz tartozó betöréses lopás kockázatokra vonatkozó
kártérítési limithatárok az 1. sz. mellékletben találhatók.

6

C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltételei
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3. Értéknyilvántartási, és felmérési kötelezettség

A mûtárgyakról (2.1.2.) tételes jegyzéket és fényképet, a nagy értékû
ingóságokról (2.1.3.) tételes jegyzéket vagy fényképet kell készíteni a
vagyontárgy mennyiségének, jellemzôinek és értékének meghatározá-
sával. E jegyzéket a szerzôdéskötéskor lezárt borítékban a biztosítónak
át kell adni, vagy azt harmadik helyen letétbe helyezni és a letétkezelô
nevét, címét a biztosítónak megadni. Az értéklistát a biztosító szakem-
bere csak a biztosított jelenlétében vagy jóváhagyásával nyithatja fel.

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

Az értékbecslés bármilyen – arra engedéllyel rendelkezô – szervezettel,
vállalkozással, értékbecsléssel foglalkozó személlyel, illetve az UNIQA
Biztosító Zrt. saját szakértôje által elvégeztethetô, a becslés költsége a
szerzôdôt/biztosítottat terheli.

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

4. Kizárások

A biztosítási fedezet nem terjed ki:
a) a légi-, vízi- és motoros jármûvekre, lakókocsikra, utánfutókra;
b) okmányokra, valutára, devizára, kéziratokra, tervekre és dokumen-

tációkra;
c) a lakatlannak minôsülô lakásban vagy épületben elzárandó érté-

kekre, készpénzre, értékpapírokra, továbbá a vállalkozói tevékeny-
ség vagyontárgyaira.

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

5. Külön díj ellenében biztosítható vagyontárgyak

Külön díj ellenében biztosítási fedezet alá vonható a nyaraló, a hétvégi
ház, présház továbbá az ott tárolt általános háztartási ingóságok. 
Nem terjed ki a biztosítás az említett épületekben tárolt nagy értékû
ingóságokra, mûtárgyakra, valamint a nem háztartási célú ingósá-
gokra.

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

6. Pótdíj ellenében biztosítható vagyontárgyak

Amennyiben a lakás, illetve az épület lakatlannak minôsül, akkor mind
az épület, mind az általános háztartási ingóságok lakatlansági pótdíj
megfizetése mellett biztosíthatók.
Lakatlannak minôsül az az épület (lakás, családi ház), amelyik az
Országos Építésügyi Szabályzat (OÉSZ) besorolása alapján lakóterüle-
ten, illetve az Országos Településrendezési és Építési Követelmények
(OTÉK) besorolása alapján lakó- vagy vegyes területen helyezkedik el
és amelyben nem laknak életvitelszerûen, állandó jelleggel. A kocká-
zatviselés helyérôl való ideiglenes – 30 napnál nem hosszabb idôtar-
tamú – eltávozás (nyaralás, utazás, stb.) miatt nem válik az épület
lakatlanná. 

III. Biztosított veszélynemek és károk

A biztosító kockázatviselése a részletezett veszélynemek közül a bizto-
sítási ajánlaton és kötvényen megjelölt fedezettípus (biztosítási cso-
mag) kockázataira, s a velük kapcsolatban felmerült károkra terjed ki.
A fedezettípus kockázatai a 3. sz. mellékletben kerültek megállapításra.
A biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyek a biztosított veszély-
nemmel közvetlen okozati összefüggésben a biztosított vagyontár-
gyakban azok megrongálódása, értékcsökkenése, megsemmisülése,
eltulajdonítása során a szerzôdés hatálya alatt keletkeztek.

1. Tûzkockázatok

Jelen feltétel alapján a biztosító kockázatviselése és kártérítési felelôssé-
ge nem terjed ki arra az esetre, ha a kockázatviselési helyen 
A vagy B tûzveszélyességi osztály szerinti tûzveszélyes, illetve robba-

násveszélyes anyagok – amelyek mennyisége meghaladja az általános
háztartási célú felhasználás mértékét – tárolása, illetve felhasználása,
valamint ilyen anyagokkal bármiféle tevékenység végzése folyik.

1.1. Tûz

Tûznek minôsül biztosítási szempontból az a tûz, amely nem a rendel-
tetésszerû tûztérben keletkezett, vagy ott keletkezett, de azt elhagyta
és önerejébôl továbbterjedni képes.
Nem tekintendô tûznek, így a biztosító nem téríti meg a biztosított va-
gyontárgyak sérülését, megsemmisülését, ha a kár az alábbi okokra ve-
zethetô vissza:
a) gyulladási hômérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölôdés, szín-

és alakváltozás, biológiai égés, korrózió illetve vegyi folyamat;
b) a biztosított vagyontárgyat a tûztérbe dobták, vagy oda estek;
c) tûzkár nélküli füst- és koromszennyezôdés;
d) megmunkálási vagy egyéb célból hasznos tûznek illetve hôkezelés-

nek, füsthatásnak alávetés;
e) biztosított elektromos gépekben, berendezésekben elektromos

áram hatására – fényjelenség kíséretében, vagy anélkül – keletkezik
(pl. túlfeszültség, zárlat, szigetelési hibából adódó kár, érintkezési hi-
bák stb.).

Ha a d) és e) pontokban felsorolt okok miatt keletkezô tûz átterjed más
biztosított vagyontárgyakra is, a biztosító megtéríti a tûz miatt más va-
gyontárgyakban keletkezett károkat.

1.2. Villámcsapás

A biztosító villámcsapás kárnak tekinti azokat a károkat, amelyeket a
becsapódó villám, illetve gömbvillám erô- és hôhatása közvetlenül
okoz a biztosított vagyontárgyakban, valamint a villámcsapás miatt a
biztosított elektromos gépekben, berendezésekben túlfeszültség vagy
indukció során keletkezô károkat.

1.3. Robbanás

Robbanásnak tekintendô a gôzök, gázok, porok terjeszkedési hajlan-
dóságán alapuló, hirtelen bekövetkezô erômegnyilvánulás. Zárt rend-
szerû tartályok (kazán, csôvezeték stb.) esetében a robbanás csak ak-
kor tekintendô biztosítási eseménynek, ha annak falazata olyan mér-
tékben reped szét, hogy a tartályon belüli és kívüli nyomáskülönbség
hirtelen tud kiegyenlítôdni.
A biztosító nem tekinti biztosítási eseménynek és nem téríti meg azo-
kat a robbanás-károkat, amelyek:
a) a tartályban/készülékben keletkeznek, ha a robbanás ténye a tar-

tály/készülék mûszaki hibájára vagy karbantartási hiányosságokra
vezethetôk vissza;

b) belsô égésû motorok égésterében fellépô robbanások, valamint elekt-
romos megszakítókban (pl. nyomólég- és nyomógáz megszakítók
stb.) a már meglévô, vagy keletkezô gáznyomás folytán következik be;

c) repülôgépek hangrobbanása;
d) üzemeléssel összefüggô mechanikus hatások (vízlökés, csôtörés, stb.),
e) összeroppanás (implózió),
f) hatósági engedélyhez kötött tervszerû robbantás
miatt keletkeznek.

2. Elemi károk

2.1. Viharkár

Viharkárnak tekintendôk azok a károk, amelyeket legalább 54 km/ó se-
bességû szél nyomó- és szívóhatása a biztosított vagyontárgyakban
okoznak, beleértve a vihar által megbontott tetôn történô egyidejû
beázás miatti károkat is. A biztosítási fedezet nem terjed ki a helyisé-
gen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkezett károkra.

2.2. Jégverés

Jégszemek formájában lehulló csapadék által a biztosított vagyontár-
gyakban okozott törés, roncsolás, sérülés, valamint a jégverés által
megbontott tetôn történô egyidejû beázás.

2.3. Hónyomás

Nagy mennyiségben felgyülemlô hó statikus nyomása által a biztosí-
tott épületben/építményben okozott kár. A biztosító kártérítési kötele-
zettsége kiterjed azokra a károkra is, amelyeket:
a) a biztosított épületbe a hónyomás által megrongált tetôn keresztül

a biztosítási eseménnyel egyidejûleg beömlô csapadék a biztosított
vagyontárgyakban okoz;
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b) az olvadáskor a biztosított épületrôl lecsúszó hó az építésügyi
elôírásnak megfelelô állapotú, hiánytalan hófogók megléte esetén
az ereszcsatornában és a szerzôdésben biztosított épületszerkezeti
elemben okoz.

2.4. Sziklaomlás, kôomlás, földcsuszamlás

Azok a károk, amelyeket a lehulló, illetôleg a helyükrôl elmozduló szik-
ladarabok, kôzetdarabok, valamint földtömeg a biztosított vagyontár-
gyakban okoznak.

Nem téríti meg a biztosító:
a) tudatos emberi tevékenység következményeként fellépô károkat;
b) az épületek alatti feltöltések ülepedése, süllyedése miatti károkat;
c) a támfalak kivitelezési, vagy tervezési hibája miatt fellépô károkat, il-

letve ha a kár a támfal karbantartásának elmulasztása következtében
keletkezett. Ugyancsak mentesül a biztosító a kártérítés alól, ha a te-
rep statikai viszonyai támfal megépítését tették volna szükségessé,
de azt valamilyen okból kifolyólag nem építették meg, s emiatt kö-
vetkezett be a káresemény.

2.5. Ismeretlen építmény, üreg beomlása

Azok a károk, amelyek azáltal következnek be, hogy a természetes
egyensúlyi állapot külsô erôhatás következtében megszûnik, ezáltal
hirtelen talajelmozdulás, omlás következik be. Ismeretlen üreg az,
amely az építési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által
nincs feltárva.
Nem térít kárt a biztosító, ha az ismeretlen üreg beomlása bányában, bá-
nyászati tevékenység közben, illetôleg felhagyott bányákban történt.

2.6. Ismeretlen jármû ütközése

Az a kár, amelyet az ismeretlen jármû, illetve annak rakománya a biz-
tosított vagyontárggyal való közvetlen ütközése okoz.
Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat amelyek:
a) kötelezô gépjármû-felelôsség biztosítással rendezhetôk,
b) azon jármûvek által keletkeztek, melyeket a biztosított vagy munka-

vállalója üzemeltet,
c) magában a jármûben keletkezett.

2.7. Légi jármû és rakományainak ütközése

Az a kár, amelyet személyzet által irányított légi jármû részeinek illetve
rakományának ütközése vagy lezuhanása okoz, ide értve ezen esemé-
nyek miatti oltás, mentés, bontás vagy kiürítés során keletkezett káro-
kat is.

2.8. Felhôszakadás

Azok a károk, amelyeket a felhôszakadásból eredô, talajszinten áramló
nagy mennyiségû víz rombolással, elöntéssel – ide értve az elvezetô
rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is – a biztosított vagyon-
tárgyakban okoz. Felhôszakadásnak minôsül a nagy mennyiségû,
hirtelen lehulló, legalább 1 mm/perc intenzitású csapadékvíz.
A biztosító nem téríti meg:
a) az elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás miatt keletkezô károkat;
b) a felhôszakadás miatti belvíz, talajvíz által okozott károkat.

3. Katasztrófa kockázatok

3.1. Árvíz

Az a kár, amikor élôvizek és az ezekbe nyílt torkolattal csatlakozó és
belvízvédelmi töltéssel ellátott mesterséges csatornák, valamint mes-
terséges tavak áradással kilépnek medrükbôl és a biztosított vagyontár-
gyakat elöntik.

Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek:
a) belvíz és talajvíz által keletkeztek;
b) a hullámtérben vagy a nem mentett árterületen lévô biztosított va-

gyontárgyakban keletkeztek.

3.2. Földrengés

Az a kár amelyet a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála ötös foko-
zatát elérô földrengés okoz. 

3.3. Árvíz és földrengés kiegészítô feltétel

Azonos káridôpontban bekövetkezô árvíz- vagy földrengéskár esetén a
kifizethetô kártérítés mértékének maximuma társasági szinten 2 mil-

liárd Ft. Ha az összkár meghaladja a 2 milliárd Ft-ot, úgy szerzôdésen-
ként olyan arányban történik a kár kifizetése, ahogy a 2 milliárd Ft és
a tényleges összkár aránylanak egymáshoz.

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

4. Vezetékes vízkár

Azon károk, amelyeket az épület külsô határoló falába beépített, vagy
azon belül lévô, valamint – családi-, sor- vagy ikerház esetén – a bizto-
sított telken lévô használati víz, szennyvíz és csapadékvíz be- és elveze-
tô vezetékeinek és a hozzájuk csatlakozó vízvezeték-, melegvíz-szolgál-
tató- és központi fûtés rendszerek vízvezetékeinek törése, repedése
vagy dugulása miatt kilépô víz okoz.

Nem téríti a biztosító:
a) a biztosított vízvezetékekre csatlakoztatott tartozékok, szerelvények,

berendezések, háztartási  gépek, készülékek és ezek tartozékainak
javítási, pótlási költségeit;

b) a kiömlô folyadék, gôz értékét;
c) a gombásodás, penészedés formájában jelentkezô károkat.

5. Bôvített vezetékes vízkár

Azon károk, amelyeket az épület külsô határoló falába beépített, vagy
azon belül lévô, valamint – családi-, sor- vagy ikerház esetén – a bizto-
sított telken lévô használati víz, szennyvíz és csapadékvíz be- és elveze-
tô vezetékeinek és a hozzájuk csatlakozó vízvezeték-, melegvíz-szolgál-
tató- és központi fûtés rendszerekbôl, valamint az ezekhez csatlakozó
tartozékokból, szerelvényekbôl és készülékekbôl kilépô víz vagy gôz
okoz.

A fentieken túl megtéríti a biztosító:
a) a biztosított csövek kárhelyének felkutatására fordított költségeket;
b) a kárelhárításra, helyreállításra fordított költségeket;
c) törés, repedés, kilyukadás esetén legfeljebb 6 m új csô és annak be-

húzási költségeit;
d) fagy miatti csôtörés esetén a vízcsövek felolvasztási költségeit és leg-

feljebb 6 m csôhosszig a helyreállítás költségeit.

Nem téríti a biztosító:
a) a biztosított vízvezetékekre csatlakoztatott tartozékok, szerelvények,

berendezések, háztartási  gépek, készülékek és ezek tartozékainak
javítási, pótlási költségeit;

b) a kiömlô folyadék, gôz értékét;
c) a gombásodás, penészedés formájában jelentkezô károkat.

6. Betöréses lopás kockázatok

Az épület és lakástartalom betöréses lopás kockázatokra történô bizto-
sítását a biztosító az 1. és 2. sz. mellékletben szabályozott védelmi
elôírások mellett vállalja. A biztosító kártérítési kötelezettsége a kárese-
mény bekövetkezésekor meglévô, a kárrendezés során megállapított
és rögzített tényleges betörésvédelmi rendszernek megfelelô, az 1. sz.
mellékletben meghatározott limitekig terjed, az Általános feltételek 
V. fejezete 2. pontja szerinti alulbiztosítottság vizsgálata mellett.

6.1. Betöréses lopás

Biztosítási eseménynek minôsül, ha a tettes a biztosított vagyontárgyat
úgy tulajdonítja el, hogy a lezárt helyiségekbe:
a) erôszakos módon (nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, tetô, vagy

födém kibontásával illetve ezekhez hasonló módon) betört, beha-
tolt;

b) álkulccsal zárak felnyitására alkalmas idegen eszközzel jutott be;
c) eredeti kulccsal vagy másodkulccsal jutott be oly módon, hogy a

kulcsokhoz az a), b) pontokban meghatározott betöréses lopás
vagy rablás útján jutott;

d) az a), b) pontokban felsorolt módon jutott be és a szabályosan le-
zárt értéktárolót (páncél- és pénzszekrény, fali széf, egyéb a biztosí-
tó által elfogadott tároló):
– a biztosítási helyrôl eltulajdonította;
– feltörte, illetve álkulccsal vagy más – nem a kinyitás célját szolgá-

ló – eszköz, szerszám segítségével nyitotta fel;
– betöréses lopás vagy rablás útján megszerzett kulccsal nyitotta fel,

ha a megszerzett kulcsokat máshol, de állandóan lakott épületben
tartották, illetve azokat az ôrzésre jogosult személytôl rabolták el.

8
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6.2. Rablás

Rablás biztosítási eseménynek minôsül, ha az elkövetô a biztosított va-
gyontárgyakat a kockázatviselés helyén jogtalanul úgy szerzi meg,
hogy evégbôl a biztosított(ak) ellen erôszakot, élet vagy testi épség el-
len irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a biztosítottat ön-
tudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba hozza. Ha a rablás a koc-
kázatviselés helyén kívül történik a biztosító kockázatviselése Ma-
gyarország területére terjed ki a háztartási ingóságok biztosítási össze-
gének 5%-ig, de maximum 100000 Ft-ig.

6.3. Rongálás

Biztosítási események azok a rongálási károk, melyeket a tettes(ek) a
kockázatviselés helyén betöréses lopás vagy annak kísérlete során
okoz(nak) a biztosított vagyontárgyakban.

7. Üvegtörés

Épületszerkezeti üvegezések biztosítására csak épületbiztosítással
együtt van mód. Ennek hiányában üveget csak egyedi díjkalkulációval
(különleges üvegek) lehet biztosítani. Ez alól kivétel a Komfort és
Európa csomagoknál biztosított bútorüvegezés, amely biztosítása az
ingósághoz kötôdik.

Biztosítási eseménynek minôsül a biztosított üvegekben keletkezett tö-
rés- vagy repedéskár.

7.1. Az épületüveg átalány keretében a biztosító kockázatviselése kiterjed:

a) az épületbe szerkezetileg beépített ajtók és ablakok valamint az er-
kély és loggia 10 mm-nél nem vastagabb síküvegeire, hôszigetelô,
drót- illetve katedrálüvegeire a lakásbiztosítási csomagok (3. sz. mel-
léklet) kockázati köreiben meghatározott táblaméretig, továbbá

b) olyan akadályok (védôrácsok, belsô zárak és hasonló a nyílászáróra
szerelt tárgyak) le- és visszaszerelési költségeire, amelyek az üveg-
pótlást lehetetlenné teszik,

c) a bútorüvegezésre (kivéve Bázis).

7.2. Különleges üvegek biztosítása

A biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás esetén terjed ki
az alábbiakra:
a) a 3. sz. mellékletben meghatározott táblaméretet meghaladó és/

vagy 10 mm üvegvastagság feletti üvegek;
b) épületszerkezeti üvegek, mint pl. üvegtetôk, üvegfalak, tükörfalak,

portálüvegezések, veranda és korlátüvegezés;
c) üveg építô elemek, mint pl. üvegtégla, üveg-tetôcserép, copolit

üvegek;
d) növényházak, télikertek, akváriumok, terráriumok üvegezése;
e) különleges kivitelezésû üvegek, mint pl. a tükör- és fényvisszaverô,

a biztonsági, a fóliával borított, a plexi és akryl, a savval maratott,
homokfúvott üvegek, a díszített és díszüvegezések, tükörcsempék;

f) az üvegfelületen elhelyezett fénytörô és egyéb fóliákban valamint az
üvegfelületen lévô dekorációban az üvegtörés miatt keletkezett károk;

g) üvegkerámia fôzôlapok törés, repedés kárai.

7.3. A biztosító nem téríti meg:

a) az üveg felületén, vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédô be-
vonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel)
keletkezett károkat;

b) a biztosított üveg keretében (foglalatában) keletkezett károkat;
c) a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegek-

ben keletkezett további károkat;
d) a taposó üvegekben, üveg dísztárgyakban, csillárok üvegezésében,

neonokban és egyéb fényforrásokban keletkezett károkat;
e) az épület átépítése miatt vagy idején keletkezett kárt, beleértve a biz-

tosított üveg áthelyezése, változtatása során keletkezô károkat.

8. Elveszett bankkártya pótlási költsége

Kiterjed a biztosítási fedezet Magyarország területén felügyeleti ható-
ság engedélyével mûködô pénzintézetnél (banknál) vezetett, a bizto-
sított saját lakossági forint vagy deviza számlájához tartozó bankkártya
(VISA, EDC, ATM, stb.) elvesztése, vagy eltulajdonítása miatti letiltási
és újrabeszerzési igazolt költségeire legfeljebb 5000 Ft összeghatárig.
A biztosítás nem vonatkozik és így nem téríti az elveszett vagy eltulaj-
donított bankkártyával való pénzfelvétel, vagy vásárlás miatt elôálló
veszteséget.

9. Fagyasztott hûtöttáru megromlásából eredô károk

Kiterjed a biztosítási fedezet a biztosított lakásban (családi házban) fa-
gyasztószekrényben tárolt hûtöttáru megromlásából eredô káraira,
amennyiben a kár tartós áramkimaradás, áramszünet vagy egyéb iga-
zolt – a káreseménnyel ok-okozati összefüggésbe hozható – mûszaki
meghibásodás folytán következett be. A kártérítés felsô határa a károso-
dott élelmiszer kiskereskedelmi beszerzési értéke, de legfeljebb 5000 Ft.

10. Indokolt zárcsere költségei

Kiterjed a biztosítási fedezet a biztosított lakás (családi ház) épület-
szerkezetileg beépített bejárati ajtaja zárbetétjének indokolt okból tör-
ténô cseréjére. A biztosító indokolt oknak tekinti a zárbetét rongálási
okból történô cseréjét, a beletört kulcs miatti zárcserét, illetve a tulaj-
donos vagy hozzátartozója által elvesztett kulcs miatti zárcserét. A kár-
térítés felsô határa a pótlásra beszerelt zárbetét értéke, de legfeljebb
5000 Ft. Jelen záradék nem vonatkozik a helyiségeket egymással össze-
kötô (lakáson belüli) ajtók zárbetétjének cseréjére.

11. Szállásköltség térítése

Amennyiben a biztosítási szerzôdéssel fedezett lakást a szerzôdésben
vállalt biztosítási esemény következtében a szakhatóság lakhatatlanná
nyilvánítja, a biztosító megtéríti – a kiköltözéstôl a lakhatóvá válásig –
az ideiglenes lakás indokolt és igazolt többlet bérleti költségeit, legfel-
jebb napi 10000 Ft, de összesen legfeljebb 300000 Ft összeghatárig.

12. Mellékköltségek térítése

Megtéríti a biztosító a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, alább felso-
rolt, indokolt és célszerû költségeket, ha e költségek a biztosítottat ter-
helik. A kártérítés felsô határa Komfort csomag kötése esetén a bizto-
sításra ténylegesen feladott teljes biztosítási összeg 1%-a, Európa cso-
mag esetében 5%-a.
a) bontási, törmelékeltakarítási és takarítási költségek;
b) betétkönyvek és értékpapírok esetében a megsemmisítési eljárással

kapcsolatos költségek;
c) kárenyhítés indokolt, és igazolt költségei.

A biztosító nem téríti meg az elmaradt haszonból, illetve a helyiségek
használhatatlanságából eredô kárigényeket.

IV. Kockázatviselési hely

A biztosítás helye a kötvényben feltüntetett cím.
Jelen biztosítás kiterjed olyan, a biztosított vagyonát képezô és biztosí-
tásra feladott vagyontárgyakra is, amelyeket a biztosított a kötvényben
feltüntetett biztosítási helyen kívül használ, illetve tárol, kivéve, ha
ezekre a vagyontárgyakra az idegen helyen más biztosítás vonatkozik.
A kártérítés felsô határa 100000 Ft. 

V. Károk megtérülése

1. Ha a betöréses lopással vagy rablással eltulajdonított vagyontárgyak
megkerülnek a kártérítés kifizetése elôtt, akkor a biztosított köteles
azt visszavenni, kivéve, ha az nem várható el tôle, mert abban a hi-
szemben, hogy az számára már elveszett, már másikkal pótolta. A
biztosító ebben az esetben a vonatkozó feltételek alapján rendezi a
kárt, a biztosított pedig a vagyontárgy tulajdonjogát átruházza a
biztosítóra.

2. Ha a vagyontárgyak a kártérítés kifizetése után kerülnek elô, akkor a
tulajdonos vagy átveszi azokat és a biztosítónak a kifizetett kártérí-
tési összeget visszafizeti, vagy ha a tulajdonos a tárgyat nem veszi
át, mert az átvétel nem várható el tôle, úgy a biztosítótól kapott kár-
térítést megtartja, és a tulajdonjog átszáll a biztosítóra.

3. Ha a vagyontárgyak a biztosítási esemény következtében megron-
gálódnak és a biztosított a megkerült vagyontárgyakat átveszi, a
biztosító kötelezettsége az értékcsökkenés, illetve a javítási költségek
térítésére korlátozódik.
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1. Jelen biztosítási feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. azon szerzôdéseire
érvényesek, amelyeket ezen feltételekre hivatkozással kötöttek. Jelen
kiegészítô biztosítás(ok) csak az Otthon & nyugalom III. lakásbizto-
sítási szerzôdéshez (alapbiztosításhoz) kapcsolódóan köthetô(k)
meg és tartható(k) fent. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
illetve az Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános és különös
feltételeiben foglaltak az irányadók.

2. A kiegészítô biztosítás szerzôdôje az alapbiztosítás szerzôdôjével
azonos.

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

zóan megszûnt;
– a jelen kiegészítô biztosítás felmondása esetén.

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

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

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

D1) Plusz-24 Szerviz kiegészítô biztosítás feltételei
(Tel.: 06-40/500-000)

I. Általános rendelkezések

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

2. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az Otthon & nyu-
galom III. lakásbiztosítás általános és különös feltételeiben foglaltak
az irányadók.

II. Biztosítottak

1. A Plusz-24 Szerviz kiegészítô biztosítást az veheti igénybe, akinek az
UNIQA Biztosító Zrt.-vel kötött érvényes lakásbiztosítása van, és a biz-
tosítási ajánlaton és kötvényen a szolgáltatás megjelölésre került.

2. Jelen biztosítás kiegészítô biztosítás, a biztosított meglévô lakásbiz-
tosítási szerzôdésének részét képezi, annak megszûntével jelen
kiegészítô biztosítás is megszûnik.

3. A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, a biztosítási szerzô-
désen megjelölt kockázatviselési helyen.

III. Biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek minôsül minden olyan elôre nem látható módon
hirtelen, váratlanul bekövetkezô fizikai hatás, mely a háztartásban vész-
helyzetet eredményez. El nem hárítása esetén az adott tárgy, eszköz,
épület a továbbiakban nem használható rendeltetésszerûen, illetve a
biztosított megszokott életvitelét lehetetlenné teszi.

IV. Kizárások

Nem minôsülnek biztosítási eseménynek, így a biztosító nem köteles
helytállni azoknál a vészhelyzeteknél, melyek nem háríthatóak el a VI.
fejezetben jelzett tevékenységû szakiparosok által.

V. Kárbejelentés

1. A vészhelyzet bekövetkeztét a biztosítottnak jelentenie kell a kötvé-
nyen feltüntetett, 0–24 óráig hívható  telefonszámon. A diszpécser-
rel egyeztetni szükséges a kár természetét illetôen és el kell fogad-
nia annak döntését, miszerint az adott esemény vészhelyzetnek mi-

nôsül-e. Ebben az esetben a biztosító a VI. fejezetben megfogalma-
zott szolgáltatást vállalja.

2. Ha a Plusz-24 Szerviz kiegészítô biztosítás szolgáltatásán túlme-
nôen egyéb kárigény is fellép, azt a biztosított a lakásbiztosítás fel-
tételei alapján érvényesítheti.

VI. A biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatások

A Plusz-24 Szerviz kiegészítô biztosítás szolgáltatása hat iparos tevé-
kenységi körre terjed ki. Ez lehetôvé teszi a vészhelyzet elhárítását, és
a szakipari munkák elvégzését az év minden napján, 0–24 óráig a biz-
tosított számára elérhetô módon.

Szakiparos tevékenységek: • Zárszerelés
• Víz-, gáz- fûtésszerelés
• Duguláselhárítás
• Villanyszerelés
• Tetôfedés
• Üvegezés

1. Szolgáltatás vészhelyzet esetén

A III. fejezetben meghatározott esetekben a biztosított felhívja a bizto-
sító diszpécserét és nevének, címének, kötvényszámának közlése után
bejelenti a kárt. A diszpécser felveszi a kapcsolatot a megfelelô szakem-
berrel, aki a lehetô legrövidebb idôn belül kiszáll a helyszínre, és elhá-
rítja a vészhelyzetet.
A biztosító a szolgáltatást a kötvény kiegészítô Plusz-24 Szerviz bizto-
sítási összeg rovatában jelzett mértékig nyújtja. Ha ezen összeget a
vészelhárítás költsége meghaladja, a különbözetet a biztosított köteles
a helyszínen megfizetni.

A vészelhárítások, illetve az üvegezések során felhasznált anyagok, sze-
relvények csak az eredetivel megegyezô fajtájúak, kategóriájúak lehet-
nek, a vészelhárítás célja a vészhelyzetet megelôzô állapot helyreállítása.

2. Kényelmi szolgáltatások

Iparosok ajánlása

A III. fejezetben meghatározott vészhelyzeten kívüli esetekben a fenti
tevékenységi körökben a szolgáltatás a biztosítóval kapcsolatban álló,
garantált árakon dolgozó, megbízható szakembereket ajánl. A szakem-
berek a diszpécseren keresztül egyeztetett idôpontban a helyszínen el-
végzik az igényelt munkát.
Ebben az esetben a kiszállási díjat, a munkadíjat és az anyagköltséget
a biztosított a helyszínen fizeti.

Információszolgáltatás

A biztosító telefonon keresztül információt nyújt az alábbi esetekben:

• Utazási információs csomag
Szállodacímek
Magyar külképviseletek címei, telefonszámai
Orvosi ügyeletek, kórházak
Oltási elôírással kapcsolatos információk
Beutazási információk
Hungary Direct számok
Taxirendelés

• Szabadidô információs csomag
Színház, mozi
Múzeumok, kiállítások
Koncertek
Jegyrendelési információ
Áruházak nyitva tartása
Virágküldés info

• Háztartási információs csomag
Hitelkártya zárolás info
Rovar- és rágcsálóirtás
Költöztetés
Gyermekmegôrzés
Állatmegôrzés
Biztonságtechnikai cégek
Háztartási gépek szerelése (márkaszervizek)
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D2) Kiegészítô felelôsségbiztosítás feltételei

I. Általános rendelkezések

Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô felelôsségbiztosítás szabályait
tartalmazza.

I. Biztosítottak

Jelen feltétel alapján biztosított a kötvényben név szerint megnevezett
személy és azok, akik a biztosítási esemény bekövetkezésének idôpont-
jában vele állandó jelleggel, életközösségben együtt laktak.

II. Biztosítási esemény

1. Biztosítási eseménynek minôsül az a káresemény, amelyért a bizto-
sított, mint károkozó vagy mint károkozásért felelôs személy a ma-
gyar jog szerint a 2. pontban meghatározott minôségében kártérí-
tési kötelezettséggel tartozik a harmadik személynek okozott sze-
mélysérülésekért, szerzôdésen kívül okozott dologi károkért és az
ezekre visszavezethetô vagyoni károkért.

2. A biztosítási fedezet a biztosított által az alábbi minôségében oko-
zott károkra terjed ki:
a) a kötvényben megjelölt ingatlan tulajdonosa, bérlôje, haszon-

bérlôje, használója;
b) korlátozott belátási képességû személyek gondozója;
c) elektroakusztikai vagy elektromos háztartási berendezések üzem-

bentartója;
d) kerékpár, illetve jármûnek nem minôsülô közlekedési és szállítási

eszköz használója;
e) nem hivatásszerû sporttevékenység (kivéve vadászat) folytatója;
f) engedélyezett önvédelmi eszköz, lôfegyver használója;
g) kisállattartó;

Jelen biztosítási szerzôdés szempontjából kisállatnak minôsül a
macska, a baromfi, továbbá a hobbi-állatok, mint pl. hörcsögök,
tengeri malac, egérfélék, papagáj és egyéb madarak, teknôsök,
akváriumi halak.
Jelen biztosítási szerzôdés szempontjából nem minôsülnek kisál-
latnak és így nem terjed ki a biztosítási védelem az alábbi állatok
tartójára: kutyák ill. egzotikus állatok, mint pl. a kígyófélék, kro-
kodilok és alligátorok, mérges pókok, skorpiók, majmok.

h) nem motoros vízi jármûvek üzemben tartója;
i) közúti balesetet elôidézô gyalogos;
j) fûtôolaj tárolója, gázpalack, gáztartály használója, kivéve a talaj

vagy vizek szennyezôdésébôl eredô károkat.

A biztosítási fedezet kiterjed továbbá az idegen személyek nem jöve-
delemszerzési céllal történô befogadása esetén az ingatlanba befoga-
dott vendégek által behozott vagyontárgyak megsemmisülésébôl szár-
mazó felelôsségére.

III. Kizárások

Nem terjed ki a biztosítás:
a) azokra a felelôsségi károkra, amelyekért a biztosított nem a jelen

szerzôdésben meghatározott magánemberi minôségében felel;
b) szerzôdésszegés miatt támasztott kártérítési igényekre;
c) légi és vízi jármûvek, gépjármûvek, utánfutók üzemben tartója mi-

nôségben okozott károkra;
d) arra a kárra, melyet a biztosított maga szenved el, illetôleg a Ptk.

685.§ b.) pontjában felsorolt hozzátartozónak okozott;
e) az olyan károk miatti kártérítési kötelezettségekre, amelyek:

– a biztosított vagy annak megbízásából eljáró személyek által köl-
csönzött, bérelt, haszonbérbe vett vagy megôrzésre átvett va-
gyontárgyakban (dolgokban) következtek be, még akkor sem, ha
ez mellékkötelezettségként megôrzés során történt;

– ingó dolgokban azok szállítása, feldolgozása vagy azokon végzett
vállalkozói tevékenység következtében álltak elô;

– nem ingó dolgok olyan részeiben következnek be, amelyek köz-
vetlenül megmunkálás vagy egyéb tevékenység tárgyát képezik;

f) kötbér, bírság, egyéb büntetés jellegû költség megfizetésére.

IV. A biztosítás idôbeni hatálya

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatálya alatt okozott,
bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki.
Azok az események, amelyek a biztosítás hatályba lépése után következ-
tek be, de a károkozó tényezô már a hatályba lépés elôtt fennállt, csak
akkor vannak a biztosítással fedezve, ha a biztosítottnak nem volt tudo-
mása a biztosítás hatályba lépéséig a károkozó tényezô létezésérôl.

V. Kártérítés

1. A biztosító a szerzôdéssel fedezett károkat a magyar magánjog sza-
bályai szerint téríti meg.

2. Megtéríti a biztosító azt a költséget, amely a károsultat ért vagyoni
és nem vagyoni hátrány csökkenéséhez vagy kiküszöböléséhez szük-
séges.

3. A kármegelôzés és kárenyhítés körébe esô költségeket a biztosító 
– a biztosítási összeg keretein belül – akkor is megtéríti, ha azok
eredményre nem vezettek.

4. A kártérítési összeg felsô határa biztosítási eseményenként és éven-
ként:
– Bázis csomag esetében: 5000000 Ft
– Komfort csomag esetében: 10000000 Ft
– Európa csomag esetében: 30000000 Ft
A Bázis és Komfort fedezettípusok esetében a biztosítás területi ha-
tálya Magyarország, Európa csomag esetében Európa.

5. A biztosító kártérítést kizárólag belföldi fizetôeszközben teljesít.

VI. A biztosító megtérítési igénye

1. A biztosító visszakövetelheti a biztosítottól a kifizetett kártérítési
összeget, ha a biztosított a kárt:
– szándékosan,
– súlyosan gondatlan magatartásával okozta.

2. Súlyos gondatlanságnak minôsül különösen, ha:
a) a biztosított a kárt súlyosan ittas vagy bódult állapotában, és

ezen állapotával összefüggésben okozta;
b) a biztosított hatósági engedélyhez kötött tevékenységet ilyen en-

gedély nélkül folytatott és ezáltal okozott kárt;
c) a biztosított azonos károkozási körülményekkel visszatérôen oko-

zott kárt, s a biztosító felhívása ellenére a károkozás körülményeit
nem szüntette meg, bár az megszüntethetô lett volna;

d) a fegyverhasználat hatósági elôírásait megszegi;
e) ha a biztosítottat harmadik személy a káresemény bekövetkezé-

sének lehetôségére figyelmeztette, s a káresemény ezután a
szükséges intézkedés hiányában következett be.

3. A többletkár megtérítését követelheti a biztosító a biztosítottól, ha az
a kárenyhítési kötelezettségének teljesítését mulasztotta el.

VII. Egyebek

Jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben az Otthon & nyuga-
lom III. lakásbiztosítás általános és különös feltételei rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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D3) Kiegészítô családi baleset-biztosítás feltételei

I. Általános rendelkezések

Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô családi baleset-biztosítás
szabályait tartalmazza.

II. A biztosítási szerzôdés személyei

1. A biztosított(ak) az(ok) a személy(ek), aki(k)re a biztosító kockázat-
viselése vonatkozik. 
Biztosítottként az a személy nevezhetô meg, aki 
– állandó lakcíme a kockázatviselés helyén van, és élevitelszerûen

ott is lakik; 
– a biztosítási ajánlattétel idôpontjában betöltötte 1. életévét, de

nem töltötte be 65. életévét;
– nem rokkant, vagy rokkantnyugdíjas;
– a biztosítás megkötéséig munkaképesség csökkenés megállapítá-

sára irányuló kérelmet nem nyújtott be a Társadalombiztosító va-
lamely szervéhez.

2. A kiegészítô biztosítás megkötéséhez és módosításához a bizto-
sított(ak) írásbeli hozzájárulása szükséges. 
A biztosító nyilatkozatait a szerzôdônek juttatja el, melyek tartalmá-
ról és a szerzôdést érintô valamennyi változásról, illetve változtatási
szándékról a szerzôdô kötelessége a biztosítottat tájékoztatni.

3. A kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási esemény bekö-
vetkeztekor a szolgáltatás igénybevételére jogosult. 
A kedvezményezett a biztosított életben léte esetén maga a biztosí-
tott. A biztosított halála esetére a kedvezményezetteket biztosítot-
tanként kell megjelölnie a szerzôdônek, de ahhoz az érintett bizto-
sítottak hozzájárulása is szükséges. A kedvezményezett a biztosított
életében bármikor megváltoztatható.

Amennyiben a szerzôdésben más kedvezményezettet nem neveztek
meg, illetve a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte
elôtt meghalt, és helyette mást nem jelöltek meg, a kedvezménye-
zett a biztosított örököse.

III. A kiegészítô biztosítás létrejötte

1. A biztosító a kiegészítô biztosítás megkötéséhez valamennyi biztosí-
tottra vonatkozóan egészségi nyilatkozatot kér. A kiegészítô biztosí-
tásra tett ajánlat és egészségi nyilatkozat alapján a biztosító kocká-
zatelbírálást végez, majd az ajánlat elfogadását a kötvényen iga-
zolja.

2. A biztosítónak  jogában áll az ajánlaton szereplônél magasabb díjat
megállapítania, illetve az ajánlatot egyéb módosításokkal elfogad-
nia. Lényeges eltérés esetén a biztosító erre a szerzôdô figyelmét a
kötvény kiadásakor írásban felhívja.
Ha a kötvény tartalma az ajánlattól eltér, és az eltérést a szerzôdô ti-
zenöt napon belül nem kifogásolja, a szerzôdés a kötvény tartalma
szerint jön létre.

3. A biztosítónak jogában áll a jelen kiegészítô biztosításra tett ajánla-
tot a LÁF II. fejezetének 3. pontja szerint határidôn belül  teljes egé-
szében, vagy csak valamely biztosítottra vonatkozóan indoklás nél-
kül elutasítani. 

4. A biztosító kockázatviselése az ajánlaton  megjelölt biztosítottakra  a
LÁF II. fejezetének megfelelôen kezdôdik.

5. A kiegészítô biztosítás a tartamon belül – bármelyik biztosítási évfor-
dulóval – utólag is megköthetô, valamint a meglévô kiegészítô biz-
tosításra új biztosítottak  jelenthetôk be.
Amennyiben a kiegészítô biztosítás utólag kerül megkötésre, illetve
új biztosítottak lépnek a szerzôdésbe, rájuk vonatkozóan a biztosító
kockázatviselése legkorábban a következô biztosítási évforduló nap-
ján kezdôdik, feltéve, hogy a biztosítottak megnevezése megtörtént
és a szerzôdés bôvítését a biztosító kockázatelbírálása elfogadta.

IV. A kiegészítô biztosítás  megszûnése

A biztosító kockázatviselése az adott biztosított(ak)ra vonatkozóan
megszûnik
– a biztosított halálának napjával;
– a biztosított 70. születésnapját követô biztosítási évfordulót megelô-

zô napon;
– ha biztosítási eseménybôl eredôen a biztosító a szerzôdés fennállása

alatt  100%-ot elérô maradandó egészségkárosodás miatt szolgálta-
tást teljesített, a teljesítés napját követôen; 

– ha a társadalombiztosítás erre kijelölt szerve legalább 67%-os mun-
kaképesség csökkenést állapított meg, a határozat kelte szerinti hó-
nap végével;

– ha a biztosított állandó lakcíme már nem azonos a kockázatviselés
helyével, a lakcímváltozást követô biztosítási évfordulót megelôzô
napon.

V. A biztosítás díja

1. A  kiegészítô biztosítás díja a választott, ajánlaton megjelölt fedezet-
típustól függ.
Amennyiben valamely biztosított foglalkozása, tevékenységi köre,
egészségi állapota indokolja, a biztosítónak jogában áll az ajánlaton
szereplônél magasabb díjat megállapítani.

2. A jelen kiegészítô biztosítás díját az alapbiztosítással egyidejûleg, az-
zal azonos módon és gyakorisággal kell megfizetni.

3. A LÁF V.6. pontjában foglalt értékkövetô indexálás jelen kiegészítô
biztosítást nem érinti.

VI. Biztosítási események és szolgáltatások

1. A jelen kiegészítô biztosítás keretében – a szerzôdô által választott
csomag tartalmától függô – a kockázatviselés tartamán belül bekö-
vetkezô balesetek következményeire vállal kockázatot a biztosító. 
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a kedvezményezett a
választott fedezettípusnál, az adott biztosítási eseményre megje-
lölt  biztosítási összegre jogosult. 

2. Baleset a biztosított akaratától független, hirtelen fellépô külsô be-
hatás, melynek következtében a biztosított elhalálozik, testi sérülést
vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

3. Biztosítási eseménynek minôsül, ha valamely biztosított a jelen
kiegészítô biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán belül
balesetbôl eredôen, a baleset bekövetkezésétôl számított 1 éven
belül elhalálozik. 
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a  biztosítási
összeget fizeti ki a halál esetére megjelölt kedvezményezett ré-
szére.

4. Biztosítási eseménynek minôsül, ha valamely biztosított – jelen
kiegészítô biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán belül
balesetbôl eredôen, a baleset bekövetkeztétôl számított 2 éven be-
lül megállapított, legalább 10%-os mértéket elérô maradandó
egészségkárosodást szenved.

5. Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodás (rokkantság) a
biztosított közvetlenül baleseti eredetû anatómiai elváltozással járó
funkciókárosodása, végleges egészségkárosodása, testi vagy szelle-
mi teljesítôképességének tartós csökkenése.

6. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a jelen biz-
tosítási eseményre érvényes biztosítási összegnek a megállapí-
tott maradandó egészségkárosodás mértékével megegyezô szá-
zalékát téríti a biztosított részére.

A bekövetkezett egészségkárosodás ill. rokkantság százalékos mér-
téke a felsorolt testrészek és érzékszervek elvesztése vagy funkció-
képtelensége esetén, az összes körülményt figyelembe vevô orvo-
si vizsgálat során, az alábbi táblázat iránymutató mértékei alap-
ján kerül megállapításra:
Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100%
Egyik szem látóképességének teljes elvesztése 50%
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Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60%
Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 30%
Szaglóérzék teljes elvesztése 10%
Ízlelôképesség teljes elvesztése 5%
Egy kar vállízülettôl való teljes elvesztése 

vagy teljes mûködésképtelensége 70%
Egy kar könyökízület felett való teljes elvesztése 

vagy teljes mûködésképtelensége 65%
Egy kar könyökízület alatt történô teljes elvesztése 

vagy teljes mûködésképtelensége 60%
Egyik kéz teljes elvesztése 55%
Hüvelykujj elvesztése 20%
Mutatóujjak elvesztése 10%
Többi ujj elvesztése, egyenként 5%
Egy láb combközép felett való teljes elvesztése 

vagy teljes mûködésképtelensége 70%
Egy láb combközépig való teljes elvesztése 

vagy teljes mûködésképtelensége 60%
Egyik láb térdig elvesztése 50%
Egyik lábszár térd atatt történô elvesztése 45%
Lábfej elvesztése 40%
Nagyujj elvesztése 5%
Másik lábujj elvesztése, egyenként 2%

Testrészek vagy érzékszervek részleges elvesztése vagy funkció-
csökkenése esetén a biztosító a táblázat megfelelôen csökkentett
értékeit veszi figyelembe.
A táblázatban nem szereplô esetekben – a jelen biztosítás vonat-
kozásában – a biztosító orvos szakértôje állapítja meg, hogy a biz-
tosított normál testi vagy szellemi teljesítôképessége milyen mér-
tékben károsodott. A biztosító orvos szakértôjének megállapítása
független minden más orvosi vagy társadalombiztosítási szerv
vagy testület, valamint más orvos szakértôk megállapításától.

7. Ha a kiegészítô biztosítás tartamán belül több biztosítási ese-
mény következett be, vagy ugyanazon baleset több, különbözô
funkciócsökkenést eredményezett, a megállapított egészségkáro-
sodások (rokkantságok) százalékos mértékei összeadódnak, de a
biztosító szolgáltatása – a jelen kiegészítô biztosítás teljes tarta-
mán belül összességében – nem haladhatja meg a 100%-os
egészségkárosodási mértéknek megfelelô szolgáltatási össze-
get.

8. Amennyiben a baleset során olyan funkciók, testrészek károsod-
nak, melyek mûködôképessége már a baleset elôtt csökkent
volt, akkor a szolgáltatás meghatározásánál a már meglévô rok-
kantság mértéke levonásra kerül.

9. Biztosítási eseménynek minôsül, ha valamely  biztosított – jelen
kiegészítô biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán belül
bekövetkezett baleseti eredetû, a baleset bekövetkeztétôl számí-
tott 2 éven belül megállapított, a 10%-os mértéket el nem érô
végleges egészségkárosodást szenved.
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az ezen eseményre ér-
vényes biztosítási összeget fizeti ki a biztosító a biztosított részére.
Ezen biztosítási esemény vonatkozásában a biztosítás megkötése
elôtt már károsodott, sérült testrészek maradandó egészségkáro-
sodása kizárásra kerül.

10. Biztosítási eseménynek minôsül, ha valamely biztosított – jelen
kiegészítô biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán belül
bekövetkezett baleseti eredetû csonttörést szenved. A biztosítási
esemény bekövetkezése esetén az ezen eseményre érvényes biz-
tosítási összeget fizeti ki a biztosító a biztosított részére.

11. Biztosítási eseménynek minôsül, ha valamely  biztosított – jelen
kiegészítô biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán belül
bekövetkezett baleseti eredetû sérülése miatt kórházi kezelés
válik szükségessé.
A biztosító minden – ugyanazon baleseti sérülés kezelése céljából
szükségessé váló – kórházban eltöltött napra a szerzôdésben meg-
jelölt napi térítési összeget fizeti, feltéve, hogy a kórházi ápolás
eléri a 3 napot. A felvétel és az elbocsátás napja egész napnak
számít. 
Ugyanazon balesetbôl eredôen – akár folyamatos kórházi tartóz-
kodásról, akár több, egymást követô idôszak alapján összeadott
idôtartamról van szó –, a biztosító legfeljebb 180 napon át vállal

szolgáltatási kötelezettséget, a baleset idôpontjától számított 
2 éven belül. 
Jelen feltételben kórháznak minôsül az a magyar tisztiorvosi és
szakmai felügyelet által elismert, engedélyezett fekvôbeteg ellá-
tást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet
alatt áll. 
Nem minôsül kórháznak a szanatórium, a rehabilitációs intézet, a
gyógyfürdô, a gyógyüdülô, az elmebetegek gyógy- és gondozó-
intézetei, a geriátriai intézet, a szociális otthon.

12. Biztosítási eseménynek minôsül, ha valamely  biztosított – jelen
kiegészítô biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán belül
bekövetkezett – baleseti eredetû sérülése miatt mûtéti ellátása vá-
lik szükségessé. Jelen feltételben mûtétnek minôsül minden olyan
– orvos által – az orvosi szakma szabályai szerint, kórházban vég-
zett sebészeti beavatkozás, amelyet a baleseti sérülés gyógyítása
céljából hajtottak végre, és amely legalább 3 napos, folyamatos
kórházi benntartózkodást igényelt. 

A biztosító a biztosított baleseti mûtéte esetén a biztosítási össze-
get fizeti ki.

VII. Közlési és változásbejelentési kötelezettség

1. A szerzôdôt és biztosítottat egyaránt a LÁF VII. fejezetének meg-
felelôen közlési kötelezettség terheli.
A biztosító jogosult a közölt adatok ellenôrzésére, és e célból a
biztosított egészségi állapotára, tevékenységére, életkörülményei-
re vonatkozó további kérdéseket tehet fel.

2. A szerzôdô és a biztosított a szerzôdés tartama alatt 15 napon be-
lül köteles írásban bejelenteni a biztosított foglalkozásának, szaba-
didôs tevékenységének a vállalt kockázat (például balesetveszély)
szempontjából történô lényeges megváltozását.

3. A biztosított aláírásával hitelesítve felhatalmazza kezelôorvosait, az
ôt kezelô kórházakat és egészségügyi intézményeket, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárat és a társadalombiztosítási kifizetôhe-
lyeket, hogy az általuk nyilvántartott - a kockázat elvállalásával és
a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggô, a biztosított
egészségi állapotára és egészségbiztosítási ellátásaira vonatkozó –
adatokat a biztosító kérésére átadják.

VIII. A szolgáltatás teljesítésének feltételei

1. A biztosítási eseményt a LÁF VIII. fejezete 1. pontjának megfele-
lôen kell bejelenteni.

2. A biztosító a szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges
összes irat beérkezésétôl, illetve az egészségkárosodás mértéke
megállapításától számított 15 napon belül teljesíti.
A biztosító a végleges egészségkárosodás mértékét legkorábban a
balesetet követô 30 nap elteltével, legkésôbb, illetve véglegesen a
balesetet követô két év elteltével  állapítja meg. 

3. Ha a baleset következtében a biztosított 30 napon belül meghal,
csak a baleseti halálra megjelölt szolgáltatás igényelhetô.

4. A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatásra jogo-
sultnak az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve átadnia:
– a biztosítási kötvényt és a biztosító kérésére a díjfizetés igazolását;
– a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát és a halál okát igazoló

orvosi vagy hatósági bizonyítványt;
– baleset helyének, idejének, körülményeinek következményeinek

részletes leírását, és az azt dokumentáló iratokat;
– hatósági eljárás esetén a nyomozást lezáró (vagy a nyomozás

megtagadásáról szóló) határozatot, vádiratot, illetve a bírói íté-
letet;

– a jogosultság (kedvezményezettség), továbbá a biztosítási ese-
mény és a biztosítási összeg megállapításához szükséges egyéb
okiratokat.

Szükség esetén a biztosító egyéb igazolásokat is bekérhet, és jogá-
ban áll a bejelentések és felvilágosítások tartalmának ellenôrzése.
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IX. A biztosító mentesülése, kizárások

1. A közlésre, illetôleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség
megsértése esetében a biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése
alól, kivéve ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelen-
tett körülményt a biztosító a szerzôdéskötéskor, illetve a szerzôdés
módosításakor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási ese-
mény bekövetkeztében.

2. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, amennyiben a
biztosítási eseményt a megadott határidôn belül nem jelentik be,
és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

3. A biztosító a biztosítási összeg kifizetése alól mentesül, ha a biztosí-
tott a kedvezményezett szándékos magatartása miatt bekövet-
kezô baleset során vesztette életét. 

4. A biztosító kizárja kockázatviselési körébôl azon eseményeket,
amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüggésben állnak:
– a szilárd, folyékony, légnemû anyagok szándékos bevétele miatti

mérgezésekkel, sérülésekkel, ideértve a drogok, kábítószerek elfo-
gyasztását is;

– a hasi- vagy altesti sérvvel (megemelést), ha az balesettel nincs
okozati összefüggésben;

– a porckorong sérüléssel, rándulással, ficammal továbbá a nem
baleseti eredetû vérzéssel;

– radioaktív magenergia vagy ionizáló sugárzás hatásával (kivéve a
terápiás célú orvosi kezelést);

– különösen kockázatos hobbi, sporttevékenység, extrém sport ûzé-
sével (többek között barlangászat, búvárkodás, szikla-, fal- és
hegymászás, bungee jumping), valamint a motoros meghajtású
szárazföldi-, vízi-, illetve motoros vagy motor nélküli légi jármûvek
használatával járó sportágak ûzése közben bekövetkezett esemé-
nyekkel;

– repüléshez kapcsolódó eseményekkel (többek között ejtôernyôs
ugrással, sárkányrepüléssel), kivéve az utasként, pilótaként, sze-
mélyzetként való részvételt a szervezett légi utasforgalomban;

– háborús, polgárháborús eseményekkel, terrorcselekményekkel,
felkeléssel, lázadással, zavargással, tüntetéssel;

– a biztosított elme- vagy tudatzavarával, illetve öngyilkosságával
vagy annak kísérletével okozati összefüggésben bekövetkezô ese-
ményekkel;

– a valamely balesettel összefüggésbe nem hozható – ember vagy
állat terjesztette – bakteriális-, vagy vírusfertôzésekkel;

– a versenyszerû sportolás, edzés közben bekövetkezett események-
kel;

– a biztosított fegyveres szolgálatának teljesítése közben, illetve a
biztosított fegyverviselésének vagy fegyverhasználatának során,
azzal összefüggésben bekövetkezett eseményekkel.

5. Mentesül a biztosító a szolgáltatások teljesítése alól, ha a balesetet
a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása, vagy
szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye idézte elô.

Súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak minôsül különö-
sen az a baleset, amely a biztosított
– súlyosan ittas (2,5 ezrelékes véralkohol szintet elérô) állapotával,

vagy
– bódító, kábító vagy más hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztása

miatti állapotával, vagy toxikus anyagok szedése miatti függôsé-
gével, vagy

– érvényes jogosítvány nélküli vagy 0,8 ezrelékes véralkohol szintet
elérô ittasság melletti gépjármûvezetésével

közvetlen okozati összefüggésben következett be.

6. A kiegészítô biztosítás csak az Európában bekövetkezett balesetekre
terjed ki. 
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Választható fedezettípusok

BIZTOSÍTÁSI  ÖSSZEG

Biztosítási esemény Bázis csomag Komfort csomag Európa csomag

Baleseti halál 300000 Ft 500000 Ft 750000 Ft

10%-os mértéket meghaladó, baleseti eredetû 
Maradandó egészségkárosodás max. 500000 Ft max. 750000 Ft max. 1000000 Ft

10%-os mérték alatti, baleseti eredetû 
Maradandó egészségkárosodás 4000 Ft 6000 Ft 8000 Ft

Csonttörés, csontrepedés 2000 Ft 3000 Ft 4000 Ft

Baleset miatt szükséges kórházi napi térítés – 2000 Ft/nap 4000 Ft/nap

Baleset miatti mûtéti térítés – 15000 Ft 30000 Ft
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D4) Kiegészítô életbiztosítás különös feltételei

I. Általános rendelkezések

1. Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô életbiztosítás szabályait
tartalmazza.

II. A biztosítási szerzôdés személyei

1. A biztosított(ak) az(ok) a személy(ek), aki(k)re a biztosító kockázat-
viselése vonatkozik. 
Biztosítottként az a személy nevezhetô meg, aki 
– állandó lakcíme a kockázatviselés helyén van, és életvitelszerûen

ott is lakik; 
– a biztosítási ajánlattétel idôpontjában betöltötte 1. életévét;
– nem rokkant, vagy rokkantnyugdíjas.

2. A kiegészítô biztosítás megkötéséhez és módosításához a bizto-
sított(ak) írásbeli hozzájárulása szükséges. 
A biztosító nyilatkozatait a szerzôdônek juttatja el, melyek tartalmá-
ról és a szerzôdést érintô valamennyi változásról, illetve változtatási
szándékról a szerzôdô kötelessége a biztosítottat tájékoztatni.

3. A kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási esemény bekö-
vetkeztekor a szolgáltatás igénybevételére jogosult. A kedvezmé-
nyezetteket biztosítottanként kell megjelölnie a szerzôdônek, de ah-
hoz az érintett biztosítottak hozzájárulása is szükséges. A kedvezmé-
nyezett a biztosított életében bármikor megváltoztatható.

Amennyiben a szerzôdésben más kedvezményezettet nem neveztek
meg, illetve a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte
elôtt meghalt, és helyette mást nem jelöltek meg, a kedvezménye-
zett a biztosított örököse.

III. A kiegészítô biztosítás létrejötte

1. A biztosító a kiegészítô biztosítás megkötéséhez valamennyi biztosí-
tottra vonatkozóan egészségi nyilatkozatot kér. A kiegészítô biztosí-
tásra tett ajánlat és egészségi nyilatkozat alapján a biztosító koc-
kázatelbírálást végez, majd az ajánlat elfogadását a kötvényen iga-
zolja.

2. A biztosítónak  jogában áll az ajánlaton szereplônél magasabb díjat
megállapítania, illetve az ajánlatot egyéb módosításokkal elfogad-
nia. Lényeges eltérés esetén a biztosító erre a szerzôdô figyelmét a
kötvény kiadásakor írásban felhívja.
Ha a kötvény tartalma az ajánlattól eltér, és az eltérést a szerzôdô ti-
zenöt napon belül nem kifogásolja, a szerzôdés a kötvény tartalma
szerint jön létre.

3. A biztosítónak jogában áll a jelen kiegészítô biztosításra tett ajánla-
tot a LÁF II. fejezetének 3. pontja szerint határidôn belül  teljes egé-
szében, vagy csak valamely biztosítottra vonatkozóan indoklás nél-
kül elutasítani. 

4. A biztosító kockázatviselése az ajánlaton  megjelölt biztosítottakra  a
LÁF II. fejezetének megfelelôen kezdôdik, de a biztosító 6 havi vá-
rakozási idôt köt ki.
A várakozási idô tartama alatt a biztosító csak a balesetbôl eredô
eseményekre vállalja a kockázatot. Amennyiben a várakozási idôn
belül bekövetkezett biztosítási esemény nem baleset következmé-
nye, szolgáltatás nem kerül kifizetésre, és a biztosító a biztosítottra
befizetett díjat visszatéríti.

5. A kiegészítô biztosítás – bármelyik biztosítási évfordulóval – utólag
is megköthetô, valamint a meglévô kiegészítô biztosításra új bizto-
sítottak  jelenthetôk be.
Amennyiben a kiegészítô biztosítás utólag kerül megkötésre, illet-
ve  új biztosítottak lépnek a szerzôdésbe, rájuk vonatkozóan a biz-
tosító a kockázatviselése, illetve  a  várakozási idô  legkorábban a
biztosítási évforduló napján kezdôdik, feltéve, hogy a biztosítottak
megnevezése megtörtént és a szerzôdés bôvítését a biztosító koc-
kázatelbírálása elfogadta.

IV. A kiegészítô biztosítás  megszûnése

1. A biztosító kockázatviselése az adott biztosított(ak)ra vonatkozóan
megszûnik
– a biztosított halálának napjával;
– a biztosított 65. születésnapját követô biztosítási évfordulót

megelôzô napon;
– ha a biztosított állandó lakcíme már nem azonos a kockázatvise-

lés helyével, a lakcímváltozást követô biztosítási évfordulót
megelôzô napon.

2. Amennyiben a szerzôdô természetes személy, és a biztosítást önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körén kívül kötötte, jogában
áll a kiegészítô biztosítási szerzôdést az annak létrejöttérôl szóló tá-
jékoztató (kötvény) kézhezvételétôl számított 30 napon belül in-
doklás nélkül felmondani. 
Ez esetben a biztosító a szerzôdô írásbeli nyilatkozatának beérkezé-
sét követô 15 napon belül visszautalja a kiegészítô biztosításra befi-
zetett díjat.

V. A biztosítás díja

1. A  kiegészítô biztosítás – választott biztosítási összegéhez tartozó –
kezdeti díja biztosítottanként, a biztosítottak korcsoportjától füg-
gôen kerül megállapításra.
Amennyiben a biztosított foglalkozása, tevékenységi köre, egészsé-
gi állapota indokolja, a biztosítónak jogában áll az ajánlaton szerep-
lônél magasabb díjat megállapítani.

2. A biztosító a biztosítási évfordulóval felülvizsgálja a kiegészítô bizto-
sítás díját, s amennyiben valamely biztosított a díjszámítás szem-
pontjából magasabb korcsoportba kerül, a biztosító a díjat a biz-
tosított korának megfelelôen – a biztosítási összeg változatlanul ha-
gyása mellett – megemeli. 

3. Az alapbiztosítás értékkövetô indexálása (LÁF V. 6. pont) jelen kiegé-
szítô biztosítást nem érinti.

4. A jelen kiegészítô biztosítás díját az alapbiztosítással egyidejûleg, az-
zal azonos módon és gyakorisággal kell megfizetni.

VI. Biztosítási szolgáltatás

1. Biztosítási eseménynek minôsül, ha valamely biztosított a jelen
kiegészítô biztosításra vonatkozó kockázatviselés tartamán belül el-
halálozik.

2. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a kedvezményezett a je-
len kiegészítô biztosításra érvényes biztosítási összegre jogosult. 
A biztosítási összeget – valamennyi biztosítottra egységesen – a
szerzôdô választja meg az ajánlattételkor.

VII. Közlési és változásbejelentési kötelezettség

1. A szerzôdôt és biztosítottat egyaránt a LÁF VII. fejezetének megfele-
lôen közlési kötelezettség terheli.
A biztosító jogosult a közölt adatok ellenôrzésére, és e célból a biz-
tosított egészségi állapotára, tevékenységére, életkörülményeire vo-
natkozó további kérdéseket tehet fel, és orvosi vizsgálatot is elôírhat.

2. A szerzôdô és a biztosított a szerzôdés tartama alatt 15 napon be-
lül köteles írásban bejelenteni a biztosított foglalkozásának, szaba-
didôs tevékenységének a vállalt kockázat (például balesetveszély)
szempontjából történô lényeges megváltozását.

3. A biztosított aláírásával hitelesítve felhatalmazza kezelôorvosait, az
ôt kezelô kórházakat és egészségügyi intézményeket, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárat és a társadalombiztosítási kifizetôhe-
lyeket, hogy az általuk nyilvántartott - a kockázat elvállalásával és a
biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggô, a biztosított
egészségi állapotára és egészségbiztosítási ellátásaira vonatkozó –
adatokat a biztosító kérésére átadják.
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VIII. A szolgáltatás teljesítésének feltételei

1. A biztosítási eseményt a LÁF VIII. fejezete 1. pontjának megfele-
lôen kell bejelenteni.

2. A biztosító a szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges
összes irat beérkezésétôl számított 15 napon belül teljesíti.

3. A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatásra jogosult-
nak az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve átadnia:
– a biztosítási kötvényt és a biztosító kérésére a díjfizetés igazolását;
– a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát és a halál okát igazoló

orvosi vagy hatósági bizonyítványt;
– hatósági eljárás esetén a nyomozást lezáró (vagy a nyomozás meg-

tagadásáról szóló) határozatot, vádiratot, illetve a bírói ítéletet;
– a jogosultság (kedvezményezettség), továbbá a biztosítási ese-

mény és a biztosítási összeg megállapításához szükséges egyéb
okiratokat.

Szükség esetén a biztosító egyéb igazolásokat is bekérhet, és jogá-
ban áll a bejelentések és felvilágosítások tartalmának ellenôrzése.

IX. A biztosító mentesülése, kizárások

1. A közlésre, illetôleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség
megsértése esetében a biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése
alól, kivéve ha
– bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körül-

ményt a biztosító a szerzôdéskötéskor, illetve a szerzôdés módo-
sításakor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében; vagy

– a szerzôdés megkötésétôl a biztosítási esemény bekövetkeztéig 
5 év már eltelt.

2. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, amennyiben a
biztosítási eseményt a megadott határidôn belül nem jelentik be,
és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

3. A biztosító a biztosítási összeg kifizetése alól mentesül, ha a biztosí-
tott a kedvezményezett szándékos magatartása következtében
vesztette életét. 

4. A szerzôdés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szûnik meg, ha a
biztosított
– szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy az-

zal összefüggésben, vagy
– a szerzôdéskötéstôl számított két éven belül elkövetett öngyilkos-

sága következtében 
halt meg.

5. A biztosító kizárja kockázatviselési körébôl azon eseményeket,
amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüggésben állnak:
– HIV fertôzéssel;
– radioaktív magenergia vagy ionizáló sugárzás hatásával (kivéve a

terápiás célú orvosi kezelést);
– a biztosított elme- vagy tudatzavarával,
– a versenyszerû sportolás, edzés közben bekövetkezett eseményekkel,
– különösen kockázatos hobbi, sporttevékenység, extrém sport

(többek között barlangászat, búvárkodás, szikla-, fal- és hegymá-
szás, bungee jumping), valamint a motoros meghajtású szárazföl-
di-, vízi-, illetve motoros vagy motor nélküli légi jármûvek haszná-
latával járó sportágak ûzése közben bekövetkezett eseményekkel;

– repüléshez kapcsolódó eseményekkel (többek között ejtôernyôs
ugrással, sárkányrepüléssel), kivéve az utasként, pilótaként, sze-
mélyzetként való részvételt a szervezett légi utasforgalomban;

– a biztosított fegyveres szolgálatának teljesítése közben, illetve a
biztosított fegyverviselésének vagy fegyverhasználatának során,
azzal összefüggésben bekövetkezett eseményekkel;

– háborús, polgárháborús eseményekkel, terrorcselekményekkel,
felkeléssel, lázadással, zavargással, tüntetéssel.

X. Egyéb rendelkezések

1. Jelen kiegészítô biztosítás  többlethozamból  való részesedésre nem
jogosít.

2. Jelen kiegészítô biztosítás maradékjogokkal, azaz visszavásárlási és
díjmentes leszállítási lehetôséggel  nem rendelkezik.

3. Jelen kiegészítô biztosításra kötvénykölcsön  nem igényelhetô.

4. Jelen kiegészítô biztosítás biztosítottja  csak az alapbiztosítás szerzô-
dôjének és a többi biztosított belegyezésével léphet a szerzôdô he-
lyébe. A belépéshez a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozat szük-
séges.

Választható fedezettípusok

Bázis csomag Komfort csomag Európa csomag

Biztosítási összeg 100000 Ft 200000 Ft 300000 Ft

Korcsoportok
Életkor* (év)

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

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

feltetel-2008  2008/02/07  10:21  Page 16    (Process Black plate)



D5) Kiegészítô utazási biztosítás feltételei

I. Általános rendelkezések

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

II. Biztosítottak

1. Az Utazási kiegészítõ biztosítást az veheti igénybe, akinek az UNIQA
Biztosító Zrt.-vel kötött érvényes lakásbiztosítása van, és a biztosítá-
si ajánlaton és kötvényen a szolgáltatás megjelölésre került.

2. Nem lehetnek biztosított személyek:
– a biztosítási ajánlattétel idõpontjában 65. életévüket betöltött

személyek;
– Magyarország területén kívül (továbbiakban: külföld) 90 napot

meghaladóan (továbbiakban: tartósan) munkát végzõ személyek
és velük együtt tartózkodó családtagjaik, valamint bármilyen ok-
ból tartósan külföldön tartózkodó személyek;

– devizakülföldinek minõsülõ személyek;
– aki magyarországi gyógykezelési költségekre nem rendelkezik a

jogszabályokban meghatározott mértékû fedezettel, vagy ezen
költségek kiegyenlítésére alkalmas biztosítással.

III. A segítségnyújtási szolgáltató

1. A segítségnyújtási szolgáltató az a jogi személy, aki a biztosítóval
szerzõdéses kapcsolatban áll és a segítségnyújtási szolgáltatások vo-
natkozásában a biztosítót képviseli. A segítségnyújtási szolgáltatáso-
kat kizárólagosan a segítségnyújtási szolgáltató nyújtja.

2. A feltételek alapján nyújtott biztosítási szolgáltatásokat a biztosító a
számlát kiállító segítségnyújtási szolgáltatónak fizeti ki. Kivételt ké-
pez, ha a segítségnyújtási szolgáltató jóváhagyásával egyenlítették
ki a számlát, ebben az esetben a segítségnyújtási szolgáltató – a
szerzõdésben meghatározott összeg mértékéig – a számla kiegyen-
lítõjének téríti meg a költségeket.

IV. Területi hatály

A biztosító kockázatviselése kiterjed Magyarország területén kívül
egész Európára.
Gépjármû segítségnyújtás esetén a biztosító kockázatviselése nem ter-
jed ki az alábbi országok területére: Izland, Spitzbergák, Kanári-szige-
tek.

V. A biztosító szolgáltatásai

A biztosító a jelen szerzõdés értelmében a biztosítási esemény bekö-
vetkeztekor vállalja a segítségnyújtási szolgáltató közremûködésével a
segítségnyújtási szolgáltatások megszervezését, lebonyolítását, és a
költségek fedezetét a választott csomagban meghatározott biztosítási
összegek mértékéig, az ajánlaton és a kötvényben megjelölt fedezettí-
pusnak megfelelõen. A biztosító szolgáltatási kötelezettségét az év
minden napján, napi 24 órában vállalja.

1. Gépjármû

Jelen szerzõdés értelmében gépjármûnek minõsül a magyar hatóság
által forgalomba helyezett és érvényes magyar rendszámmal és forgal-
mi engedéllyel ellátott, az elsõ üzembe helyezéstõl a biztosítási ese-
mény bekövetkeztéig számított 6. évét be nem töltött személy-
gépkocsi.

A biztosító kockázatviselése kiterjed:
– minden gépjármûre, melyben a fõbiztosított vezetõként, vagy va-

lamelyik társbiztosított vezetõként és a fõbiztosított utasként
van úton, beleértve a bérelt gépjármûvet is;

– a vontatott utánfutóra, csomag- és csónaktartóra, szállított rako-
mányra, kivételt képez az élõ állat és az üzleti céllal szállított áru.

1.1. Autómentô-szolgálat

Ha a gépjármû utazás során bármely okból bekövetkezô üzemképte-
lensége miatt képtelen folytatni útját, a biztosító az alábbi szolgáltatá-
sokat nyújtja:

a) Gyorssegély
Közvetlenül a biztosítási esemény helyén, autómentô jármû(vek) és
szakember segítségével a gépjármû hatósági elôírásoknak megfelelô
menetképességének helyreállítása. A szolgáltatást egy biztosítási év-
ben legfeljebb három alkalommal lehet igénybe venni.
A gyorssegély szolgáltatás csak ideiglenes javításnak minôsül, a gépjár-
mû mielôbbi, tartós és üzembiztos javítása a biztosított felelôssége.

b) Vontatás
Amennyiben a menetképtelen gépjármûvet a biztosítási esemény he-
lyén nincs lehetôség menetképessé tenni, a helyszínre érkezô autó-
mentô a legközelebb esô mûhelybe vontatja (szállítja). A szolgáltatást
egy biztosítási évben legfeljebb három alkalommal lehet igénybe venni.

1.2. Haza- vagy továbbutazás a gépjármû használhatatlanná válása 
esetén

Ha a gépjármû utazás során bármely okból bekövetkezô üzemképte-
lensége miatt képtelen folytatni útját – ideértve a gépjármû külföldön
való ellopását is –, a biztosított kénytelen utazását megszakítani (bele-
értve az állandó lakhelyére történô utazást is), a biztosító az alábbi
szolgáltatást nyújtja:
A biztosító viseli a biztosítottak úti költségeit – az utazás eredeti céljá-
nak megfelelô helyszín és a biztosítási esemény helyszíne között (bele-
értve a javítómûhelybe való oda-vissza utat), vagy a biztosítottak állan-
dó lakhelyére és onnan – a biztosított vagy az általa megnevezett sze-
mély részére – javítómûhelybe és vissza. Az utazás menetrendszerinti
tömegközlekedési eszközzel – egyéni választás alapján – a mindenkori
legrövidebb útvonalon történhet.

1.3. Bérgépkocsi

Ha a gépjármû utazás során bármely okból bekövetkezô üzemképte-
lensége miatt képtelen folytatni útját – kizárva a gépjármû lopását –, 
a biztosított kénytelen utazását megszakítani (beleértve az állandó lak-
helyére történô utazást is), a biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja:
A biztosító vállalja bérgépkocsi biztosítását legfeljebb 2 napra.
A Haza- vagy továbbutazás a gépjármû használhatatlanná válása ese-
tén és a Bérgépkocsi szolgáltatások közül egy biztosítási esemény alkal-
mával csak az egyik szolgáltatás vehetô igénybe.

2. Baleset, betegség

Jelen szerzôdés értelmében

Baleset:
A biztosított személy akaratán kívül, hirtelen fellépô külsô mechanikus
vagy vegyi hatás, melynek következtében a biztosított egy éven belül
meghal vagy testi sérülést, egészségkárosodást szenved.

Súlyos megbetegedés:
A biztosított egészségi állapotában hirtelen bekövetkezô, nem várt,
kedvezôtlen változás – akut megbetegedés –, mely sürgôs orvosi segít-
ség, szakorvosi ellátás hiányában további egészségromlást okoz, halál-
hoz vezethet.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége azon panaszok, betegségek vo-
natkozásában, melyek az utazás megkezdése elôtti hat hónapon belül
már fennálló, orvosi kezelést igénylô baleset, betegség eredményeként
következtek be, nem áll fenn.
A biztosító szolgáltatásai a biztosított balesete és súlyos megbetegedé-
se vonatkozásában állnak fenn.

A szolgáltatásról való döntés:
A segélyhívószámon hívandó orvosi ügyeletvezetô hoz döntést orvosi
szempontból a biztosító szolgáltatásának formájáról és fajtájáról.

2.1. Keresés, mentés, kimentés

Ha biztosítottat utazása során baleset vagy súlyos megbetegedés mi-
att keresni vagy menteni kell, akkor a biztosító megszervezi a lehetô
leghatékonyabb segítséget. Ennek keretében a biztosító téríti a bizto-
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sított személy felkutatásának és a legközelebb fekvô gépjármûvel jár-
ható útig vagy a baleset helyszínéhez legközelebb fekvô kórházig tör-
ténô elszállításának igazolt költségeit. Ha orvosilag indokolt, illetve a
baleset helyszínébôl eredôen szükséges, akkor a mentés bármilyen
módon kivitelezhetô.

2.2.Külföldrôl való hazaszállítás, mentôautóval történô szállítás

Ha biztosítottnak utazása során baleset vagy súlyos megbetegedés mi-
att azonnali betegszállításra van szüksége (beleértve a mentôautóval,
külföldrôl történô hazaszállítást is), akkor a biztosító megszervezi a se-
gélynyújtást. A biztosítási fedezet ilyen esetben kiterjed a repülôgépes
betegszállításra is.

Biztosító ezen biztosítási összeg keretében, orvosi szempontból szük-
séges és orvos által elrendelt repülôgépes betegszállítást kínál a lakó-
helyig vagy a megbetegedés, illetve baleset speciális esetére különösen
alkalmas berendezéssel rendelkezô kórházig. Ebbe beleértendô a repü-
lés során szükséges ápolás és orvosi ellátás azzal a feltétellel, hogy a
biztosított személyt közvetlen életveszély, avagy súlyos egészség-káro-
sodás fenyegeti. Ezen biztosítási összeg keretében egyéb szükséges
mentôeszközök (mentôautó, hajó, stb.) költségeit is fedezi a biztosító.
A repülôgépes betegszállítás szükségességérôl a segélyhívószámon el-
érhetô ügyeletes orvosok döntenek konzultálva akár a biztosított keze-
lôorvosával; ôk választják ki a megfelelô szállítóeszközt is. A biztosítási
fedezet kiterjed a hazaszállítás költségeire, amennyiben orvosi véle-
mény szerint a biztosítottnak négy hétnél hosszabb folyamatos kórhá-
zi kezelés szükséges. Ha a biztosítottat menetrendszerû repülôgépjára-
ton szállítják vissza külföldrôl, akkor a biztosító vállalja egy fô, vele uta-
zó, a biztosított személlyel közös háztartásban élô családtag utazásával
járó többletköltségeket. Mentôrepülôgéppel történô betegszállítás
esetén is csatlakozhat a beteghez kísérô, amennyiben a gépen a hely-
viszonyok ezt megengedik.

2.3. Szállítás áthelyezés céljával

A biztosító megszervezi a biztosított utazása során balesetével vagy sú-
lyos megbetegedésével kapcsolatos, orvosi szempontból célszerû és
szükséges másik kórházba, lakóhelyre, a lakóhelyhez legközelebbi kór-
házba történõ átszállítást. A szolgáltatásról és a megfelelõ szállítóesz-
közrõl minden esetben a segélyhívószámon elérhetõ ügyeletes orvos
dönt.
A biztosítási fedezet kiterjed a repülõgépes átszállításra is; ez azt a szál-
lítást jelenti, amelynek során a beteg az õt elsõként ellátó kórházból át-
kerül egy központi kórházba vagy egy olyan speciális területre szako-
sodott osztályra, amely az utókezeléshez elégséges felszereltséggel
rendelkezik.

2.4. Holttest hazaszállítása

Ha biztosított utazása során baleset vagy súlyos megbetegedés követ-
keztében elhalálozik, a biztosító a hozzátartozók kívánsága szerint
megszervezi a holttest hazaszállítását magyarországi temetkezési hely-
re, illetve lakóhelyére, vagy átvállalja a külföldi temetés költségeit.

2.5. Kiskorú gyermek, család hazaszállítása

Ha az utazás során a biztosított személlyel utazó 14 éves kor alatti
gyermek(ek)rôl a biztosított személy halála, balesete vagy súlyos meg-
betegedése következtében sem a biztosított személy, sem a vele
együtt utazó, vele közös háztartásban élô családtag nem tud gondos-
kodni, akkor a biztosító megszervezi, hogy a gyermeket kísérôvel az ál-
landó lakóhelyre hazaszállítsák.

Biztosító akkor is felajánlja ezt a szolgáltatást, ha saját jármûvel való
utazás esetén a biztosított személy, mint egyedüli gépjármûvezetô,
baleset vagy súlyos megbetegedés miatt vezetésképtelenné válik, és
utasait, a vele közös háztartásban élô családtagokat a helyszínen lévô
gépjármûvel egyetemben haza kell szállítani.
A biztosító vállalja a fenti biztosítási esemény bekövetkeztével a bizto-
sítottal együtt utazó kisméretû háziállatok hazaszállítását is.

2.6. Orvosi kezelés költségei

Ha a biztosított utazása során baleset vagy súlyos megbetegedés kö-
vetkeztében kórházi tartózkodás vagy járóbeteg-kezelés válik szüksé-
gessé, akkor a biztosító megszervezi az orvosi kezelést.

A biztosító vállalja a fenti biztosítási esemény bekövetkeztével szüksé-
gessé váló azon gyógyszerek beszerzését és a biztosított illetve kezelô-
orvosa rendelkezésére bocsátását, melyek a helyszínen nem szerezhe-
tôek be. A biztosító szolgáltatása csak a szervezés, kézbesítés és a vám-
kezelés költségeire terjed ki, a gyógyszer árára és az ezzel kapcsolatos
költségekre (vám, adó stb.) nem.
A biztosító nem köteles szolgáltatást nyújtani, ha a kezelés olyan be-
tegségek illetve baleseti következmények miatt válik szükségessé, ame-
lyek a külföldi tartózkodást közvetlenül megelôzô hat hónapon belül
orvosi kezelés vagy ellenôrzés alatt álltak. Fogászati panasz esetén csak
sürgõsségi esetben ad fedezetet a biztosító foganként 150 euróig, ma-
ximum 3 fog esetében.

2.7. Beteglátogatás

Ha a biztosított utazása során baleset vagy súlyos megbetegedés mi-
att 10 napnál tovább tartó kórházi tartózkodás válik szükségessé, ak-
kor a biztosító megszervezi egy személy utazását a kórházi tartózkodás
helyszínére, és onnan vissza az állandó lakóhelyére. A biztosító ezen
úti-, és szállásköltséget átvállalja.

2.8. Tartózkodás meghosszabbítása

Ha a biztosított utazása során balesetet vagy súlyos megbetegedést
szenved, amely nem teszi lehetôvé a megfelelô betegszállítást, és az ál-
landó lakóhelyre való hazautazás nem kezdhetô meg az eredetileg ter-
vezett idôpontban, akkor a biztosító megszervezi az esetleges további
tartózkodást és a szállást. A biztosító a számlával igazolt a hazautazás-
sal kapcsolatos többletköltségeket átvállalja.

2.9. Utazás megszakítása/visszautazás

Ha a biztosított személy utazását az elôre eltervezett idôpontnál koráb-
ban kénytelen befejezni, mert ô maga, vagy a vele közös háztartásban
élô családtagja hirtelen, súlyosan megbetegszik, balesetet szenved
vagy elhalálozik, vagy mert jelentôs vagyoni kár érte, vagy mert a cél-
helyszínen hirtelen háború vagy belsô zavargás tört ki vagy természeti
katasztrófa következett be, akkor a biztosító megszervezi a hazauta-
zást. A biztosító átvállalja az eredetileg tervezett visszautazás költsé-
gein túlmenôen felmerülô többletköltséget.

3. Utazás

3.1.Hivatalos iratok újbóli beszerzése

Ha a biztosított személy külföldi utazása során elveszti hivatalos iratait,
melyek utazása folytatásához nélkülözhetetlenek, a biztosító segítséget
nyújt az iratok újbóli beszerzéséhez. Az újbóli beszerzés költségeit a
biztosító megtéríti. 

3.2. Jogi tanácsadás*

A biztosító jogi tanácsadást szervez meg a biztosított személy részére,
amennyiben magán jellegû külföldi utazása során a biztosítási szolgál-
tatással vagy az ellene indított hatósági eljárással kapcsolatban válik
szükségessé.
A tanácsadó elsô tanácsadásával kapcsolatban külföldön felmerülô
költségeket a biztosító megtéríti.

3.3. Visszahívás utazásról

Ha a biztosított személlyel közös háztartásban élô családtag vagy kö-
zeli hozzátartozójának halála, hirtelen megbetegedése vagy a biztosí-
tott személy vagyonának jelentôs mértékû károsodása miatt szüksé-
gessé válik a biztosított külföldi utazásról való visszahívása, a biztosító
a közeli hozzátartozó írásbeli kérésére megteszi a szükséges intézkedé-
seket az e célra alkalmas eszközök által, és átvállalja az ezzel kapcsolat-
ban felmerülô költségeket.

3.4. Tolmácsszolgálat

A biztosító vállalja, hogy a biztosított személynek külföldi utazása so-
rán a biztosítási szolgáltatással vagy az ellene indított hatósági eljárás-
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sal kapcsolatban tolmácsot bocsát rendelkezésére. Az ezzel kapcsolat-
ban felmerülô költségeket a biztosító viseli.

3.5 Óvadék

Amennyiben a biztosított személy ellen külföldi utazása során szabály-
sértés vagy gondatlanságból elkövetett bûncselekmény vádjával eljá-
rás indul meg, a biztosító a kötvényben meghatározott összeg mérté-
kéig vállalja a biztosított terhére megállapított óvadék vagy hasonló
biztosíték megfizetését. Az óvadék kamatmentes kölcsönnek minôsül,
melyet a biztosított hat hónapon belül köteles a biztosítónak vissza-
fizetni.

4. Poggyászbiztosítás

4.1. A biztosító kockázatviselésének területi hatálya

A biztosító kockázatviselése kiterjed Magyarország területén kívül
egész Európára.

4.2. A biztosítási esemény, biztosító szolgáltatása

A biztosító vállalja, hogy a biztosított személy által külföldi utazásra
magával vitt úti poggyász ellopása, elrablása, balesetbôl, elemi kárból
eredô megsemmisülése esetében a keletkezett kárt szerzôdésenként
táblázatban jelzett értékig megtéríti, egy biztosítási évben legfeljebb
két alkalommal.

Jelen szerzôdésbôl kizárt tárgyak:
– ékszerek (ideértve a karórát)
– nemesfémek, drágakövek
– gyûjtemények
– mûvészeti alkotások
– fizetôeszköz, fizetést helyettesítô bármilyen eszköz (ideértve a kész-

pénzt, bankkártyát, csekket, bármilyen szolgáltatás igénybevételére
jogosító utalványt, bérletet, menetjegyet)

– értékpapír, takarékbetét
– szôrme
– okmányok
– sporteszközök (ideértve a kerékpárt)
– mûszaki cikkek (különösen: videokamera, (digitális)fényképezôgép,

lap-top, palm-top, mobiltelefon, menedzser kalkulátor)
– hangszerek
– munkavégzés céljára szolgáló eszközök.

A poggyászbiztosítás nem terjed ki a poggyászt tároló eszközökre (bô-
rönd, táska stb.)

4.3. Jelen szerzôdésbôl kizárt események

– a poggyász elvesztése, elhagyása, ôrizetlenül hagyásából eredô eltû-
nése,

– a gépjármû kívülrôl látható részébôl, utastérbôl (beleértve a kesztyû-
tartót is) való eltulajdonítás,

– a gépjármû le nem zárt merev burkolatú csomagterébôl való eltulaj-
donítás,

– a gépjármû nem merev burkolatú csomagterébôl való eltulajdonítás,
– a gépjármû csomagterébôl való eltulajdonítás, abban az esetben, ha

a csomagtérbe történô erôszakos behatolás nem egyértelmûen bizo-
nyított,

– éjszakára (22 óra és reggel 6 óra között), illetve a szálláshely elfogla-
lása után ôrizetlen gépjármû feltörésébôl eredô eltûnés,

– kempingezés esetén nem a hatóságilag kijelölt kemping helyen be-
következett eltulajdonítás (vadkemping).

4.4. A biztosítási szolgáltatás elbírálásához benyújtandó dokumentumok

Minden poggyászbiztosítási igény elbírálásához – a Segítségnyújtási
szolgáltatások feltételeiben meghatározottakon túl – az alábbi doku-
mentumok benyújtása szükséges:
– névre szóló, részletes (az esemény körülményeit, helyét, idejét stb.

bemutató) rendôrségi jegyzôkönyv, hatósági irat
– az eltûnt poggyász értékét igazoló számlák (ennek hiányában a biz-

tosító a biztosított nyilatkozata alapján a magyarországi – KSH által
megállapított – pótlási értéket veszi figyelembe)

VI. Közlési kötelezettség

Szerzôdéskötéskor a szerzôdô és a biztosított köteles a biztosítás elvál-
lalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt, adatot a biz-
tosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett.
A biztosító jogosult – a biztosítási veszélyközösség védelmének érdeké-
ben – a közölt adatok ellenôrzésére, melyre a szerzôdéskötéskor a szer-
zôdô és a biztosított felhatalmazza a biztosítót. A biztosított az egész-
ségi állapota vonatkozásában felmenti az ôt kezelt és a jövôben kezelô
orvost, kórházat egyéb egészségügyi intézményt, társadalombiztosí-
tási kifizetôhelyet az orvosi titoktartás alól, valamint másik biztosítót a
biztosítási titoktartás alól. A biztosított/szerzôdô köteles a biztosítás
tartama alatt – nem biztosítási eseménynek számító – a biztosítás elvál-
lalása szempontjából minden lényeges körülményben, adatban bekö-
vetkezett változást a biztosítónak írásban bejelenteni. Különös tekintet-
tel a biztosítási ajánlaton feltüntetett adatokra, körülményekre. A köz-
lésre, illetôleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsér-
tése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve,
ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, illetve be nem jelentett körül-
ményt a biztosító a szerzôdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott
közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

VII. A biztosító mentesülése, kizárások

A biztosító mentesül a szolgáltatás (egészének vagy arányosan egy ré-
szének) megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja,
hogy a biztosítási esemény következtében felmerülô költségek más tel-
jesítési kötelezett által megtérülnek (pl. országok közötti szerzôdés,
társadalombiztosítás, felelõsségbiztosítás), kivételt képez a baleset-biz-
tosítás. 
Kizárt a gépjármûvet érintô segítségnyújtási szolgáltatások vonatkozá-
sában:
– versenyeken való részvétel vagy az erre való felkészülés során bekö-

vetkezett károk
– a biztosított személy a gépjármû vezetôjeként üzletszerû személy-,

vagy áruszállításra használja a gépjármûvet
– a biztosított állandó lakóhelyének 20 kilométeres körzetén belül be-

következett biztosítási események.

Továbbá kizárt a biztosított személy balesete, betegsége vonatkozásá-
ban:
– A biztosított elme- vagy tudatzavarával, illetve öngyilkosságával vagy

annak kísérletével, valamint ittasságával okozati összefüggésben be-
következô balesetekre.

– A biztosítottat szándékos bûncselekmény elkövetése vagy annak kí-
sérlete során, azzal összefüggésben ért balesetekre.

– Háborús vagy polgárháborús események, terrorcselekmények illetve
biológiai fegyver által közvetlenül vagy közvetve okozott balesetek-
re, továbbá azon belsô zavargások, tüntetések miatt bekövetkezô
balesetekre, melyekben a biztosított aktívan részt vett.

– Motor nélküli és motoros repülôgépekkel, repülô szerkezetekkel, sár-
kányrepülôvel, mindenfajta ejtôernyôs ugrás során, valamint repülô-
gép személyzeteként elszenvedett balesetekre.

– A radioaktív magenergia, ionizáló sugárzás által közvetve vagy köz-
vetlenül okozott balesetekre.

– Napszúrás, hôguta, napsugár általi égés, fagyás okozta sérülésekre.
– Gyógykezelés- vagy gyógyászati beavatkozás miatt bekövetkezô

egészségkárosodásokra (kivéve, ha annak igénybevételére a szerzô-
dés hatálya alá tartozó baleseti esemény miatt volt szükség).

– A balesettel összefüggésbe nem hozható fertôzésekre, az Európában
nem honos fertôzésekbôl a rovarok csípéseitôl származó betegsé-
gekre.

– Szilárd, folyékony, légnemû anyagok szándékos bevétele miatti mér-
gezésekre, sérülésekre, ideértve a drogokat, kábítószereket is.

– Hasi- vagy altesti sérvre (megemelésre), ha az a balesettel nincs oko-
zati összefüggésben.

– Porckorong sérülésekre, továbbá nem baleseti eredetû vérzésekre és
agyvérzésre.

– A versenyszerû sportolás, edzés közben bekövetkezett balesetekre.
– A biztosított fegyveres szolgálat teljesítése közben bekövetkezô

balesetekre, illetve ha a baleset a biztosított fegyverviselésének vagy
fegyverhasználatának során, azzal összefüggésben következett be.
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VIII. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége

1. A biztosítási igény bejelentése

A biztosított/szerzôdô köteles a kárt a lehetôségekhez képest elháríta-
ni, illetve a bekövetkezett kár mértékét enyhíteni.
A biztosítási eseményt haladéktalanul, legkésõbb 24 órán belül kell a
biztosítónak jelenteni az alábbi segélyhívóvonalon:

(36-1) 458-4484, 458-4485

A 24 órán túl bejelentett események kapcsán felmerült költsége-
ket a biztosító maximum 150 Euro-ig vállalja!

A biztosított/szerzôdô személy teljes körû és a valóságnak megfelelô
tájékoztatást, felvilágosítást köteles adni a biztosítónak a biztosítási
esemény körülményeit, és a biztosítási szerzôdést illetôen, továbbá kö-
teles lehetôvé tenni a bejelentés, felvilágosítás tartalmának ellenôrzé-
sét. A biztosítási igény bejelentôje a segítségnyújtási szolgáltató ügye-

letes munkatársa részérôl feltett kérdésekre hiánytalanul és a valóság-
nak megfelelôen köteles válaszolni.
A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított/szer-
zôdô a fentiekben elôírt kötelezettségeket nem teljesíti, és emiatt lé-
nyeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

2. A biztosító/segítségnyújtási szolgáltató a szolgáltatás teljesíté-
séhez az alábbi dokumentumok benyújtását kérheti:
– kötvény
– jogosultság igazolása (személyazonosság igazolása)
– a biztosítási esemény részletes leírása,
– a biztosítási eseményrôl készült hivatalos dokumentumok (pl. rend-

ôrségi, vagy egyéb hatóság által felvett jegyzôkönyv, halotti anya-
könyvi kivonat, orvosi dokumentum, a biztosítási eseménnyel kap-
csolatosan felmerülô költségeket igazoló számlák)

– egyéb dokumentum, ami a szolgáltatás elbírálásához szükséges.

Választható csomagok

Szolgáltatások Bázis csomag Komfort csomag Európa csomag

• Orvosi kezelés költségei 8 000 euró 8 000 euró 8 000 euró
• Mentés, kimentés 15 000 euró 15 000 euró 15 000 euró
• Külföldrôl való hazaszállítás 70 000 euró 70 000 euró 70 000 euró
• Kórházi szállítás, áthelyezés 15 000 euró 15 000 euró 15 000 euró
• Gyermek hazaszállítása 1 500 euró 1 500 euró 1 500 euró
• Beteglátogatás 750 euró 750 euró 750 euró
• Tartózkodás meghosszabbítása 750 euró 750 euró 750 euró
• Utazás megszakítása 1 500 euró 1 500 euró 1 500 euró
• Holttest hazaszállítása 7 250 euró 7 250 euró 7 250 euró
• Iratok pótlása 400 euró 400 euró 400 euró
• Jogi tanácsadás 400 euró 400 euró 400 euró
• Óvadék 4 000 euró 4 000 euró 4 000 euró
• Visszahívás utazásról limit nélkül limit nélkül limit nélkül
• Tolmácsszolgálat 400 euró 400 euró 400 euró
• Poggyászbiztosítás – 150 000 Ft 150 000 Ft
• Gyorssegély külföldön – – 125 euro
• Vontatás külföldön – – 125 euró
• Haza illetve továbbutazás vonattal külföldön – – 400 euró
• Bérgépkocsi max. 2 napra külföldön – – 75 euró/nap
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D6) Kiegészítô mûtárgybiztosítás feltételei

I. Általános rendelkezések

1. Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô mûtárgybiztosítás szabá-
lyait tartalmazza.

II. Biztosítottak

1. A kiegészítõ mûtárgybiztosítást az veheti igénybe, akinek az UNIQA
Biztosító Zrt.-vel kötött érvényes lakásbiztosítása van, és a biztosítá-
si ajánlaton és kötvényen a szolgáltatás megjelölésre került.

III. Kockázatviselési hely

A biztosítás helye a kötvényben feltüntetett cím.

IV. Biztosított vagyontárgyak

1. A biztosítási ajánlaton vagy az ajánlathoz tartozó értéknyilvántartó
lapon megjelölt mûtárgyak. 

2. A mûtárgyak csak abban az esetben biztosítottak, ha róluk érték-
nyilvántartás ill. értékfelmérés készült a Különös feltételek II. 3. pont-
jának megfelelõen.

V. Biztosított kockázatok 

1. A műtárgyak biztosítása kiterjed a szerződésben megjelölt kockázat-
viselési helyen minden olyan veszély következtében fellépő rongá-
lás, megsemmisülés és elveszés ellen, amelynek a biztosított mű-
tárgy ki van téve, és a kizárások és mentesülések között nem szere-
pel.

2. A Különös feltételek III. 6. pontjában definiált betöréses lopás koc-
kázatokra történô biztosítását a biztosító az 1. és 2. sz. mellékletben
szabályozott védelmi elôírások mellett vállalja. A biztosító kártérítési
kötelezettsége a káresemény bekövetkezésekor meglévô, a kárren-
dezés során megállapított és rögzített tényleges betörésvédelmi
rendszernek megfelelô, az 1. sz. mellékletben meghatározott limitig
terjed.

VI. Kizárások

Kizártak a következő károk (sérülés, rongálás vagy megsemmisülés
illetve elveszés) – tekintet nélkül más közrejátszó okok meglétére –,
amelyek az alábbiak miatt következtek be:

1. fagykár, hő, hőmérsékleti- és légnyomás ingadozások, levegő ned-
vességtartalma, füst, korom, por, fény és sugárzás hatása; 

2. a biztosított műtárgy természetes vagy hiányos jellege;

3. a biztosított műtárgy rendeltetésszerű használata következtében
fellépő kopás, elhasználódás vagy rongálás;

4. kártevők és férgek okozta károsodás, kivéve rágcsálók;

5. megmunkálás, tisztítás, javítás és restaurálás;

6. régebbi károk növekedése: pl. meglévő hajszálrepedések üveg-
vagy porcelántárgyakon;

7. sikkasztás, hűtlen kezelés, jogtalan elsajátítás, csalás vagy zsarolás;

8. a szállítóeszköz, szállítási útvonal valamint a tárgy jellege és mérete
tekintetében nem az igénybevételnek megfelelő csomagolás;

9. bármilyen háborús esemény (függetlenül attól, hogy történt-e had-
üzenet, vagy sem), polgárháború, forradalom, lázadás, felkelés,
nyugtalanság; sztrájk, valamint valamennyi, a felsorolt intézkedéssel
kapcsolatos katonai és hatósági intézkedés;

10. terror vagy a terrort elhárító intézkedés; terrorista cselekmény
alatt személyek vagy csoportok politikai, vallási, etnikai, ideológiai
vagy hasonló célok elérésére alkalmas cselekményei értendők,
amelyek alkalmasak a félelemkeltésre a társadalomban vagy annak
bármely rétegében, és ezáltal a kormány vagy állami intézmények
befolyásolására;

11. atomenergia, radioaktív izotópok vagy ionizált sugárzás;

12. kémiai, biológiai, biokémiai anyagok vagy elektromágneses hul-
lámok fegyverként történő felhasználása;

13. államosítás, lefoglalás vagy egyéb állami intézkedés

VII. Biztosítási érték

A biztosítási érték a következők szerint kerül meghatározásra:

1. Biztosítási érték alatt a biztosító és biztosított között megállapított
és dokumentált érték értendő. 
A biztosító jogosult arra, hogy a biztosított értéket rendszeresen, de
legalább, 2 évenként ellenőrizze. 

2. Amennyiben a biztosító és a biztosított nem állapítanak meg biz-
tosítási értéket, úgy a biztosított által „deklarált érték” érvényes. Ezt
a biztosítottnak kár esetén igazolnia kell.

3. Ha az derül ki, hogy egy biztosított tárgy hamisítvány, a folyó biz-
tosítási időszak kezdetéig visszamenőlegesen a tényleges érték
minősül biztosítási értéknek. A Biztosító az ezen felül fizetett
arányos éves díjat visszatéríti.

VIII. Kártérítés

Ha rendőrségi bejelentés szükséges kártérítés csak az ott bejelentett
műtárgyakra történik.

A) Egyedi műtárgyak esetén

1. Ha a biztosított tárgyak tönkremennek vagy elvesznek, a Biztosító -
a VII. pont szerinti biztosítási értéket téríti.

2. A biztosított tárgyak sérülése esetén a Biztosító saját választása
szerint, de tekintettel a biztosított érdekeire, a következőket téríti:
a) Kártérítést fizet 1. pont szerint a megrongált műtárgy átvétele

ellenében;
b) Kártérítést fizet az értékcsökkenés nagyságrendjében;
c) A restaurálási költségeket (beleértve a szállítási és a dokumen-

tálási költségeket) téríti, ezen felül az esetlegesen megmaradó
értékcsökkenést, de nem többet, mint a VII. pont szerinti biz-
tosítási érték.

B) Párok, pandantok, sorozatok és többrészes, összetartozó műtárgyak
kárai esetében a Biztosító a következő kártérítést nyújtja, de összes-
ségében soha nem többet, mint a párok, pandantok illetve sorozatok
stb. a VII. pont szerinti biztosítási értékét

1. A teljes pár, egy sorozat valamennyi része, stb. megsemmisülésekor
vagy elveszésekor a biztosító a VII. pont szerinti biztosítási értéket
téríti.

2. Egyes részek megsemmisülésekor, elveszésekor vagy megrongálása-
kor a biztosító saját választása szerint, de tekintettel a biztosított
érdekeire a következőket téríti:

a) Egyes részek megsemmisülésekor vagy elveszésekor 
– az 1. pont alapján megtéríti a megsemmisített vagy elveszett

rész egyedi értéket, beleértve egy esetleges értékcsökkenést a
teljes műtárgyon;

– vagy egy olyan összehasonlítható műtárgy új beszerzési költsé-
geit, amely a megrongált vagy eltulajdonított részt művészet-
történeti értékében is kiváltja, helyettesíti.

b) Egyes részek sérülésekor
– a restaurálási költségeket, (beleértve a szállítási és dokumentá-

lási költségeket) ezen felül a restaurált részen vagy a teljes mű-
tárgyon esetlegesen megmaradó értékcsökkenést;
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– a VII. 1. pont alapján kártérítés a sérült részekre, beleértve egy
esetleges értékcsökkenést a teljes műtárgyon, a megrongált
műtárgy átvétele ellenében;

– vagy olyan hasonló tárgy újra beszerzésének költségeit, amely
művészettörténeti értékében is pótolja a tönkrement vagy el-
veszett tárgyat, a megrongált műtárgy átvétele ellenében; 

– vagy a műtárgy-összesség értékcsökkenését, amennyiben al-
kalmas tárgyat nem lehet beszerezni, de összesen nem maga-
sabb összegben, mint a párok sorozatok stb. biztosítási értéke.

C) A biztosított köteles az eltulajdonított műtárgy után járó kártérítés
teljes körű kifizetése előtt – a biztosító kívánságára – a biztosító által
előkészített okiratot jogszerű aláírásával ellátni, amellyel a biztosított
kötelezi magát az érintett műtárgy tulajdonjogának és valamennyi
ezzel együtt járó jog átruházására abban az esetben, amennyiben
ahhoz újra hozzájut. 

A műtárgy átvétele esetén a biztosított köteles a tulajdont, a tulajdon-
jogot és valamennyi ezzel együtt járó jogot átruházni a biztosítóra és
ezzel összefüggésben a biztosító által előkészített okiratot jogszerűen
aláírni.

D) Újra megszerzett műtárgyak

Úgy a szerződő/biztosított, mint a biztosító, amennyiben az elveszett
műtárgy tartózkodási helyéről tudomást szerez, köteles egymást arról
haladéktalanul írásban tájékoztatni, és valamennyi, a műtárgy azono-
sításához és visszaszerzéséhez szükséges intézkedést megtenni.

Amennyiben a jogtalanul eltulajdonított műtárgy a feltételeknek
megfelelő kártérítés teljes összegének kifizetése előtt visszaszerzésre
kerül, úgy a biztosított – abban az esetben, amennyiben a kártérítés
már részben kifizetésre került, lépésről lépésre a már átvett kártérítés
visszafizetése ellenében – köteles azt visszavenni. Amennyiben a jogta-
lanul eltulajdonított műtárgy megrongálódott, úgy a biztosító köteles
a szerződőnek/biztosítottnak a VII. bekezdésben szabályozottak szerint
a kártérítést kifizetni.

Amennyiben a jogtalanul eltulajdonított műtárgy a teljes, a feltételek-
nek megfelelő kártérítés kifizetését követően kerül meg, úgy a biztosí-
tott saját választása szerint
a) vagy a kártérítést fizeti vissza a mindenkori hatályos törvény szerin-

ti kamatokkal együtt az esetleges értékcsökkenés levonásával, vagy
b) a műtárgyat a biztosító tulajdonába adja.

Amennyiben a biztosított köteles a biztosítónak rendelkezésére bocsá-
tani az előkerült műtárgyat, úgy a biztosítóra át kell ruháznia a tulaj-
donjogot, és minden egyéb jogot, amivel a műtárgy vonatkozásában
rendelkezik, továbbá köteles ezzel kapcsolatban egy biztosító által
elkészített okiratot jogszerűen aláírni.

IX. Önrész

A Kiegészítô mûtárgybiztosítás önrészesedést tartalmaz. A biztosító a
30000 Ft alatti károkat nem téríti meg, e fölötti károknál az önrész a
kárösszeg 10%-a, de legalább 30000 Ft, mely káreseményenként le-
vonásra kerül.
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D7) Kiegészítô családi jogvédelem asszisztencia

I. Általános rendelkezések

1. Jelen feltétel a lakásbiztosítást kiegészítô családi jogvédelem asz-
szisztencia biztosítás szabályait tartalmazza.

II. Biztosítottak

A családi jogvédelem asszisztenciát az veheti igénybe, akinek az
UNIQA Biztosító Zrt.-vel kötött érvényes lakásbiztosítása van, és a biz-
tosítási ajánlaton és kötvényen a szolgáltatás megjelölésre került.

III. Biztosítási esemény

1. Jelen feltétel keretében biztosítási eseménynek minõsül a biztosított
által vagy ellenük a biztosítási szerzõdés hatálya alatt elkövetett,
vagy annak hatálya alatt bekövetkezett jogsértés, melynek folytán a
biztosított jogainak érvényesítése és/vagy védelme válik szüksé-
gessé.

2. A biztosítási védelem – a munkajogi jogvédelem kivételével – kizá-
rólag a magánéletben bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed
ki. Magánéletnek tekinti a biztosító a biztosított személyek foglalko-
zásán, hivatásán, politikai tevékenységén vagy üzletszerû gazdasági
tevékenységén kívüli életviszonyait.

3. Több azonos okból bekövetkezett, idõben összefüggõ esemény egy
biztosítási eseménynek minõsül, függetlenül attól, hogy egy vagy
több biztosított személyt érint.

IV. Területi hatály

A biztosítás területi hatálya a Magyarország területén bekövetkezett,
magyar bíróság és más magyar hatóság joghatósága alá tartozó bizto-
sítási eseményekre terjed ki.

V. Idõbeli hatály

A biztosítás azon biztosítási eseményekre terjed ki, amelyek a biztosí-
tási szerzõdés hatálya alatt következnek be. A munkajogi jogvédelem
esetében olyan biztosítási eseményekre, amelyek a biztosítási szerzõ-
dés hatálybalépésétõl számított 3 hónap letelte elõtt következnek be,
nem áll fenn biztosítási védelem.

VI. A biztosító szolgáltatásai

1. A biztosító – teljesítési kötelezettsége esetén – vállalja a biztosítási
esemény megtörténte idõpontjától a biztosított jogainak védelmé-
vel összefüggésben felmerülõ indokolt költségeket az alábbiak sze-
rint.

2. A biztosítási esemény bejelentése elõtt keletkezett költségekre csak
akkor vonatkozik a biztosítási védelem, ha azok a biztosítási ese-
mény bejelentése elõtt 30 napnál nem korábban a biztosítottal jog-
vitában álló fél, a bíróság intézkedései vagy a biztosított érdekében
tett halaszthatatlan intézkedések által merültek fel.

3. A biztosító az alábbiakat téríti:
a) a jogi képviselõ számlával igazolt munkadíját;
b) a peres és nem peres bírósági eljárással összefüggõ, jogszabá-

lyon alapuló díjakat és illetékeket;
c) a bíróság által kirendelt szakértõ elõírt díját és költségeit;
d) a biztosító hozzájárulásával felkért független szakértõ tevékeny-

ségéért járó díjakat;
e) biztosítottat megilletõ végrehajtási jogcím meglétét követõen

(például ítélet) a jogi érvényesítés költségeit legfeljebb 2 végre-
hajtási kísérlet erejéig

f) jogerõs bírósági határozat alapján a biztosítottat terhelõ, a biz-
tosítottal jogvitában álló fél vagy az állam oldalán felmerült dí-
jakat és költségeket;

g) utazási költségeket az illetékes bíróság székhelyére, ha a szemé-
lyes megjelenést a bíróság rendeli el.

4. A biztosító teljesítési kötelezettsége az alábbiak szerint áll fenn:

a) A biztosító által az egy biztosítási idõszakban bekövetkezett ká-
rokra a teljesítések felsõ határát az ajánlaton jelzett - a választott
fedezettípusnak megfelelõ - biztosítási összeg képezi, függetle-
nül attól, hogy az egy biztosítási esemény miatti igényérvénye-
sítés milyen hosszú idõn keresztül folyik.

b) Több biztosítási eseménynél, melyek okozatilag összefüggõ egy-
séges folyamatot alkotnak, a biztosítási összeg csak egyszer áll
rendelkezésre. Összege az elsõ biztosítási eseménynek minõsülõ
jogsértés vagy érdeksérelem idõpontja szerint állapítandó meg.

c) Perbeli egyezség esetén a biztosító a bíróság által megállapított
költségeket a pernyertességnek a pervesztességhez viszonyított
bíróság által megállapított arányában viseli. Peren kívüli egyez-
ség esetén a költségeket a biztosító viseli. 

d) A biztosító fedezetet nyújt a folyamatban lévõ bírósági, hatósá-
gi eljárásokban azok jogerõs befejezéséig akkor is, ha a biztosí-
tási szerzõdés idõközben megszûnt, feltéve, hogy a biztosítási
esemény a szerzõdés hatálya alatt következett be, és a biz-
tosítási esemény a szerzôdés hatálya alatt a biztosító részére
bejelentésre került.

VII. A biztosítási védelem terjedelme

1. Kártérítési jogvédelem

A kártérítési jogvédelem magában foglalja a szerzõdésen kívül okozott,
a polgári jogi felelõsség alapján jogszabályon alapuló kártérítési igé-
nyek érvényesítését az elszenvedett és okozott vagyoni és nem vagyo-
ni kár miatt.

2. Tulajdonosi jogvédelem

A tulajdonosi jogvédelem magába foglalja a biztosított magánjogi ér-
dekeinek védelmét
a) ingatlanra vonatkozó tulajdon átruházásával 
b) ingókra vonatkozó tulajdon átruházásával 
c) ingatlan bérbe adásával ill. bérbe vételével
kapcsolatos jogviták esetén.

3. Büntetõjogi és szabálysértési jogvédelem

A büntetõjogi és szabálysértési jogvédelem magában foglalja a bizto-
sított jogi érdekeinek védelmét bíróság vagy szabálysértési hatóság
elõtti eljárásban gondatlanul elkövetett bûncselekmények és szabály-
sértések miatt.

4. Munkajogi jogvédelem

A munkajogi jogvédelem magában foglalja a biztosított jogi érdekei-
nek a védelmét a magyar munkaügyi bíróság elõtti eljárásokban és a
pert megelõzõ szakaszban is, munkavállalóként, közalkalmazottként,
köztisztviselõként a munkáltatóval szembeni igények érvényesítése so-
rán az alábbi esetekben:
a) munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszony alapján a

munkáltató által a munkavállalóval, közalkalmazottal, köztisztviselõ-
vel szemben érvényesített kártérítési igények, eljárások, követelések; 

b) a munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszony meg-
szüntetésével kapcsolatos igények tekintetében.

Kizárt a biztosítási védelembõl a biztosító saját dolgozóinak jogvédelme
a biztosító, mint munkáltató ellen indított követelések tekintetében. 

5. Általános szerzõdéses jogvédelem

Az általános szerzõdéses jogvédelem magában foglalja a biztosított
polgári jogi szerzõdéseibõl eredõ jogi érdekeinek védelmét az alábbi
esetekben:
a) hibás teljesítésbõl származó igények érvényesítése;
b) biztosítási szerzõdésekbõl eredõ igények érvényesítése, kivéve a biz-

tosított UNIQA Biztosító Zrt.-vel kötött egyéb biztosítási szerzõdé-
seit, illetve a szerzôdésen kívüli jogviszonyból eredô igények érvé-
nyesítését.
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VIII. Általános kizárások

1. A biztosítási védelem nem tartalmazza a jogi érdekek védelmét:

a) gépjármûvek üzemeltetésével, vezetésével vagy tulajdon átruházá-
sával kapcsolatban bekövetkezett biztosítási eseményeknél;

b) ha a jogvita tárgyát képezõ követelés összege, illetve szabálysértési
eljárás során a pénzbírság összege a biztosítási összeg 5 %-át nem
éri el. Ha a biztosítási esemény megtörténtének bejelentésekor ez
nem állapítható meg, a biztosító teljesítési kötelezettsége fennáll
mindaddig, amíg fenti, a biztosító teljesítését kizáró körülmény
nem tisztázódik. 

c) háborús eseményekkel, belsõ zavargásokkal, tüntetésekkel, nyilvános
összejöveteleken és köztéri megmozdulások alkalmával elõforduló
erõszakos cselekményekkel közvetett és közvetlen kapcsolatban;

d) adó, vám és egyéb illetékjogból adódóan;
e) az UNIQA Biztosító Zrt.-vel szemben szerzôdéssel vagy szerzôdésen

kívüli jogviszonnyal kapcsolatos ügyben.

2. A biztosítási védelembõl kizártak továbbá a következõk:

a) Az egyazon szerzõdésben biztosított személyek érdekeinek védelme
egymással szemben;

b) Közeli hozzátartozók (Ptk.685 §) egymással szembeni igényeinek
képviselete;

c) Olyan követelések érvényesítése, melyeket a biztosítottra engedmé-
nyeztek, illetve olyan tartozások miatti jogérvényesítés, amit a biz-
tosított mástól átvállalt;

d) A biztosítottal vagy jogi képviselõjével szemben a biztosítási ese-
ménnyel kapcsolatos eljárásban rosszhiszemû pervitel vagy mulasz-
tás miatt kiszabott bírság, illetve a fenti magatartás miatti többlet-
költség.

IX. A biztosított kötelezettségei

1. A biztosított kötelezett:

a) egészében és a valóságnak megfelelõen felvilágosítani a biztosítót a
mindenkori tényállásról, és kívánságára valamennyi okmányt átad-
ni, illetve a képviseletét ellátó ügyvédet a titoktartás alól felmente-
ni a biztosító irányában; 

b) a képviseletét ellátó ügyvédnek teljes körû képviseleti jogot adni, õt
teljes egészében a mindenkori tényállásról tájékoztatni és kívánsá-
gára minden okmányt, egyéb bizonyítási eszközt és tárgyat rendel-
kezésére bocsátani;

c) amennyiben a bírósági eljárásban a biztosított vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezés szerint személyes költségmentesség vagy illeték-fel-
jegyzési jog illeti meg, köteles a költségmentesség (vagy illeték-fel-
jegyzési jog) engedélyezése iránt kérelmet elõterjeszteni;

d) a felmerülõ költségeket a kiegyenlítési határidõ elõtt legalább 3
munkanappal korábban a biztosító ellenõrzésére átadni;

e) az igények bírósági érvényesítése vagy elhárítása, illetve bírói döntés
megtámadása elõtt a biztosító állásfoglalását – különösen a sikerre va-
ló kilátással kapcsolatban – bekérni, az egyezségkötéseket a biztosító-
val egyeztetni. A biztosítóval nem egyeztetett egyezségkötés a bizto-
sító irányában a biztosítási szolgáltatás tekintetében nem hatályos.

X. Az igényérvényesítés esélyeinek megítélése

A biztosító a biztosítási esemény bejelentését követõen mindenkor jo-
gosult megvizsgálni az igényérvényesítés, ill. a jogi védekezés feltehe-
tõ sikerének esélyeit.

Ha a vizsgálat után a jogi és a bizonyítási helyzetet alapulvételével ar-
ra a következtetésre jut, hogy megfelelõ kilátás van az igényérvényesí-
tés sikerére, írásban vállalja a biztosított költségeket.

A biztosító jogosult a jogvédelmi fedezet nyújtását megtagadni, ha jo-
gi álláspontja szerint kevés az esélye annak, hogy a biztosított jogi ér-
dekeinek védelme sikerre vezet. Ez a jogosultság abban az esetben is
fennáll, ha a kedvezõtlen kilátásokra csak a biztosítási esemény beje-
lentését követõen ismertté vált tényekbõl és körülményekbõl lehet kö-
vetkeztetni. Ilyen esetben az addig felmerült költségeket a biztosító vi-
seli, feltéve hogy a biztosítási védelem egyéb feltételei fennálltak.

Ha a biztosított nem ért egyet a biztosítónak a költségviselés elutasítá-
sát tartalmazó döntésével, a döntés kézhezvételétôl számított 15 na-
pon belül érdekegyeztetô bizottság felállítását kérheti, az ôt képviselô
ügyvéd egyidejû megnevezésével.

Az érdekegyeztetô bizottság tagjai: a biztosított által megnevezett
ügyvéd, a biztosító jogi képviselôje, valamint az elôzô két tag által vá-
lasztott elnök.

Az érdekegyeztetô bizottság az érdekegyeztetés iránti kérelemnek a
biztosítóhoz érkezésétôl számított 5 munkanapon belül köteles írásbeli
döntést hozni a sikerkilátás és a költségek viselésének kérdésében. 
Az érdekegyeztetô bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza.

Az érdekegyeztetô bizottság döntése, mind a biztosítóra, mind a biz-
tosítottra nézve kötelezô, a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 
Az érdekegyeztetô bizottság mûködéséért legfeljebb a bíróság által
megállapítható ügyvédi költség felét számíthatja fel.

Az érdekegyeztetô bizottság mûködésének költségeit a biztosító viseli,
ha az érdekegyeztetô bizottság úgy dönt, hogy van megfelelô kilátás
az igényérvényesítés sikerére, viszont mindkét fél viseli a saját költsé-
geit abban az esetben, ha az érdekegyeztetô bizottság döntése alapján
sincs megfelelô kilátás az igényérvényesítés sikerére.

Amennyiben a biztosító szolgáltatási kötelezettsége beálltának alapjául
szolgáló esemény során két vagy több ellenérdekû fél ugyanannál a
biztosítónál rendelkezik jogvédelmi, illetve felelôsségbiztosítási szerzô-
déssel, a biztosító sikerkilátás vizsgálata nélkül ad fedezetet. Büntetô és
szabálysértési eljárásban ugyancsak sikerkilátás vizsgálata nélkül ad fe-
dezetet a biztosító.

XI. A biztosított képviselete

Amennyiben a biztosító által nyújtott szolgáltatás során jogi képviselôt
kell megbízni a biztosított képviseletével, a biztosító erre alkalmas ügy-
védet vagy erre jogosult más jogászt ajánl. A biztosított ettôl függet-
lenül jogosult a biztosítási esemény bekövetkezését követôen, illetve
bármely bírósági vagy közigazgatási eljárásban vagy az ilyen eljárás
megkezdését megelôzôen, az eljárás elkerülését elôsegítô eljárás so-
rán, valamint az egyeztetô eljárás eredménytelensége esetén szaba-
don megválasztani jogi képviselôjét. A szabadon választott jogi képvi-
selô munkadíját és költségeit a biztosító legfeljebb az általa javasolt
jogi képviselô munkadíjának és költségének mértékéig fedezi.

Az ügyvédet közvetlenül a biztosított bízza meg. A biztosítottnak a
megbízott ügyvéd nevét és székhelyét írásban kell bejelenteni a bizto-
sító felé, a megbízástól számított három munkanapon belül. Az ügy-
véd a biztosítottal szemben közvetlenül felelôs megbízása teljesíté-
séért. A biztosító az ügyvéd tevékenységéért nem felel.

Fenti választási jog csak olyan ügyvédekre vonatkozik, kinek irodája
azon bíróság vagy közigazgatási hatóság székhelyén van, amely az elsô
fokon indítandó eljárásra illetékes. Ha ezen helységben egyáltalán
nincs vagy csak egy ügyvéd mûködik, akkor választható más, a megyei
bíróság illetékességi területén mûködô ügyvéd is.

Választható fedezettípusok

Bázis csomag Komfort csomag Európa csomag

Limitek 200000 Ft 500000 Ft 1000000 Ft
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V-6. Záradék: Értéktároló alkalmazása 

Kiterjed a biztosítási fedezet a készpénz vagyoncsoportra (lásd C
fejezet) a MABISZ által minõsített vagy a biztosító által ajánlott érték-
tárolóban elzárva, ha 
– az értéktároló a minôsítési tanúsítványnak vagy a gyártó telepítési

elôírásainak megfelelô módon falba vagy padozatba épített, vagy
– a 300 kg-nál kisebb tömegû lemezszekrényt, bútorszéfet 3000 N, az

1000 kg-nál kisebb tömegû páncélszekrényt pedig 10000 N
lefeszítô erônek ellenálló módon az értéktárolón belül épületszerke-
zeti tartóelemhez, bútorhoz rögzítették.

Mentesül a biztosító a kárfizetési kötelezettség alól, ha a fenti köve-
telmények hiányosan teljesülnek, vagy megfelelôség esetén a biztosí-
tott nem gondoskodott azok üzembe helyezésérôl.

L-1. Záradék: Lakáscélú bérlemények biztosítása

A biztosító kockázatviselése a bérbeadó tulajdonát képezô alábbi épü-
letrészekre és épület-tartozékokra terjed ki:

a) Ha a bérlô köti a biztosítást (bérlô=szerzôdô):
– ajtó és ablak szerkezete, továbbá a spaletta, zsalugáter, reluxa, re-

dôny, vászonroló, sötétítô függöny és a hozzájuk tartozó szerelvé-
nyek;

– csengô, kaputelefon, riasztó és tûzjelzô berendezés;
– beépített térelválasztó elemek;
– beépített fôzô-, fûtô, vízellátó, egészségügyi, szellôztetô berende-

zések és szerelvények;
– elektromos hálózat és szerelvényei, a lakás fogyasztásmérôjétôl

(kapcsolószekrény) kezdôdôen;
– a lakás belsô válaszfalai, azok burkolata, vakolata, festése-mázolá-

sa, tapétája;
– padlóburkolat (parketta, padlózat, padlószônyeg stb.)

Nem terjed ki a biztosítási fedezet:
– az épület határoló falaira, tetôszerkezetére, közös helyiségeire;
– bérelt mellék- és gazdasági épületekre;
– valamint az elôbbiekben fel nem sorolt vagyontárgyakra.

b) Ha a tulajdonos köti a biztosítást (tulajdonos=szerzôdô), a biztosító
kockázatviselése az épület határoló falainak, tetôszerkezetének, te-
herhordó falainak, illetve az a). pontban fel nem sorolt alkotórészei-
nek biztosítására terjed ki.

L-2. Záradék: A felelôsségbiztosítási fedezet kiterjesztése 
ebtartói minôségre

A záradék értelmében a biztosítási fedezet kiterjed a magánszemélyi
minôségbôl eredôen az ebtartás során bekövetkezô harmadik személy-
nek okozott károkra. 

A kártérítés felsô határa 2000000 Ft/év, területi hatálya: Magyaror-
szág. A záradék nem értelmezhetô és nem alkalmazható állatpanziók
és kereskedelmi célú ebtenyésztôk felelôsségének biztosítására.

L-3. Záradék: Üvegtörés kizárása

(Jelen záradék csak olyan külön ingóságbiztosítás esetén alkalmazható,
ha az épület külön kerül biztosításra, s az magában foglalja a szerkeze-
ti üvegezést.)

A záradék értelmében a biztosítás nem terjed ki a kötvényben megjelölt
biztosított veszélynemek közül az üvegtörés kockázatokra.

L-5. Záradék: Telken kívüli garázsok biztosítása

A záradék kizárólag a szerzôdésben foglalt, a biztosított épülettel nem
egy telken lévô, kizárólagosan a biztosított által használt garázsok biz-
tosítására vonatkozik. A biztosítási fedezet az Otthon & nyugalom  II.
lakásbiztosítás feltételei 3. sz mellékletében szereplô kockázatokra ter-
jed ki, a választott biztosítási csomagtól függôen. 

Ingóság-biztosítási fedezetre kizárólag általános háztartási ingóság ad-
ható fel. Az ingóság-biztosítási fedezet a csomagválasztástól függô koc-
kázatokra terjed ki. Betöréses lopás és rablás biztosítás esetén a V-1. me-
chanikai védelemi kritériumok megléte alapkövetelmény. A telken kívü-
li garázsra vonatkozóan a betöréses lopás és rablás biztosítás kártéríté-
sének maximum összege:

V-1 kritériumok teljesülése esetén: 50000 Ft,
V-2 kritériumok teljesülése esetén: 80000 Ft,
V-3 kritériumok teljesülése esetén: 100000 Ft.

L-9. Záradék: Legalább három évre kötött szerzôdés

A felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a biztosítási szerzôdést
legalább három évre kötik, mindemellett fenntartják a jogot a szer-

zôdés évfordulóra történô felmondására, 30 nap felmondási határidô
betartásával. A legalább három évre kötött szerzôdésekre a biztosító az
ajánlaton rögzített tartamengedményt nyújtja.
Ha a szerzôdô az itt megjelölt lejárati idô elôtt felmondja a szerzôdést
köteles az engedmény összegét visszamenôlegesen megfizetni, kivéve
ha a biztosított vagyontárgy totálkárt szenved.

L-10. Záradék: Átlagos ingóságbiztosítási összeg

A biztosító az általános háztartási ingóság vagyoncsoportra kárese-
mény során nem alkalmazza a lakásbiztosítás általános feltételei sze-
rinti alulbiztosítottság következményeit, amennyiben a szerzõdõ-
/biztosított a szintén itt megfogalmazott automatikus értékkövetést
minden biztosítási évforduló alkalmával elfogadta.

L-11. Záradék: Építés alatt álló épületek biztosítása

Az építés, valamint az építési engedélyhez kötött bôvítés, átépítés alatt
álló épületek és épületrészek teljes állagára kiterjed a biztosítási fedezet
– beleértve azok beépített és be nem épített alkotórészeit és tartozékait
is – a lakásbiztosítás ajánlaton jelzett biztosítási csomagban megneve-
zett kockázatokra a használatba vételi engedély megszerzéséig terjedô
idôszakra is.
A kárt részkárok esetén a keletkezett kár mértékéig, totálkár esetén leg-
feljebb az épület káridôponti készültségi szintjéig terjedô biztosítási
összeg erejéig téríti a biztosító.

L-12. Záradék: Önrész alkalmazása

Jelen megállapodás értelmében a biztosított kockázatok következté-
ben keletkezett 15000 Ft alatti károkat a biztosító nem téríti meg, a
15000 Ft-ot elérô vagy meghaladó károkból 15000 Ft levonásra kerül.
Az önrész nem érinti az üvegtörés veszélynemet, illetve a kiegészítô
biztosításokat.

L-13. Záradék: Átlagos épületbiztosítási összeg

A biztosító az épület/lakás, illetve kiegészítô célú helyiségek vagyon-
csoportokra káresemény során nem alkalmazza a lakásbiztosítás általá-
nos feltételei szerinti alulbiztosítottság következményeit, amennyiben
a szerzôdô/biztosított a szintén itt megfogalmazott automatikus érték-
követést minden biztosítási évforduló alkalmával elfogadta.

L-14. Záradék: Kiegészítô vállalkozói tevékenység 
vagyontárgyainak biztosítása

a) A záradék értelmében a biztosító kockázatviselése kiterjed a kiegé-
szítô vállalkozói tevékenység keretében biztosított vagyontárgyak-
ban keletkezett (a választott biztosítási csomaghoz tartozó kockáza-
ti köröket lefedô) károkra, amennyiben:
– a tevékenységre igénybe vett terület nem haladja meg a lakás

vagy épület 1/3 részét;
– a tevékenységet kizárólag az épületben/lakásban folytatják (kiegé-

szítô célú helyiség kizárva);
– a tevékenységet csak a biztosított(ak) mûveli(k);
– az épület nem lehet lakatlan (lakatlanság definícióját lásd: C fejezet

II. 6. pontban);
– a vállalkozói tevékenység vagyontárgyai az általános háztartási in-

góságok biztosítási összegének felét nem haladhatják meg.

b) A záradék értelmében biztosítható vagyontárgyak a vállalkozói tevé-
kenységhez használt
• gépek, berendezések, eszközök;
• áruk, készletek.

c) A kockázatvállalás nem terjed ki a jövedéki termékekre (szeszesital,
dohányáru stb.) illetve a szellemi termékekre (szoftverek, tervek,
adatok stb.).

d) Biztosítási összegként a tevékenységhez tartozó vagyontárgyak új
értékét kell megadni. A kártalanítási összeg magábaßatt bekövetke-
zett – értékcsökkenésére, megsemmisülésére vagy eltulajdonítására
kifizetett térítési összeget, továbbá a kárelhárítás, kárenyhítés és
kiadások címén kifizetett összegeket. Ha a biztosítási összeg alacso-
nyabb, mint a vagyontárgyak tényleges új értéke, akkor a biztosító
alulbiztosítottságot érvényesít.

e) Gépek, berendezések, eszközök és áruk, készletek esetében a kárté-
rítési összeg megállapítása a káridôponti új beszerzési érték alapján
történik. Amennyiben a vagyontárgy használtsági foka meghaladja
az 50%-ot, a kártérítési összeg az avultság mértékével csökkentett
újrabeszerzési érték.

A kiegészítô vállalkozói vagyonbiztosítás kockázati körei megegyeznek
a fôépületre kötött biztosítási csomag kockázataival.

25

E) Lakásbiztosítási záradékok
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2. sz. melléklet

A védelmi szintek kritériumai

I. Mechanikai védelmi kritériumok és elektronikai jelzôrendszerek kombinációjából kialakított védelmi szintek

I. védelmi szint: V-1. mechanikai védelmi kritériumok

II. védelmi szint: V-2. mechanikai védelmi kritériumok, vagy
V-1. mechanikai védelmi kritériumok + E1 típusú elektronikai jelzôrendszer

III. védelmi szint: V-3. mechanikai védelmi kritériumok, vagy
V-2. mechanikai védelmi kritériumok + E1 típusú elektronikai jelzôrendszer

IV. védelmi szint: V-3. mechanikai védelmi kritériumok + E1 típusú elektronikai jelzôrendszer, vagy
V-2. mechanikai védelmi kritériumok + E2 típusú elektronikai jelzôrendszer

V. védelmi szint: V-3. mechanikai védelmi kritériumok + E2 típusú elektronikai jelzôrendszer

V-1. védelmi kritériumok V-2. védelmi kritériumok V-3. védelmi kritériumok

Falazat, födém, padozat

Anyag minôsége, vastagság 6 cm vastag tömör tégla vagy 12 cm vastag tömör téglafal vagy 12 cm vastag tömör téglafal vagy
6-10 cm vastag szendvicsszerkezet 6 cm vastag vasalt beton 6 cm vastag vasalt beton
vagy legalább 10 cm vastag két 
vagy többrétegû szerkezet vagy 
legalább kétrétegû könnyûszerkezet 
vagy gyári elemekbôl összeállított 
faház

Ajtók

Ajtó, ajtótok anyaga Tetszôleges Tetszôleges Tömör fa vagy fém

Ajtólap vastagsága Tetszôleges Tetszôleges Fa ajtó esetén min. 40 mm

Zár Biztonsági zár1 vagy önzáró hajtó- Biztonsági zár1 Biztonsági zár1

mûvel ellátott mozgatószerkezet 
(garázsajtók)

Zárási pontok száma Legalább 1 db Legalább 2 db Legalább 2 db

Zárási pontok távolsága – Legalább 30 cm Legalább 30 cm

Zárnyelvek reteszelési 
mélysége – Legalább 15 mm Legalább 20 mm

Zárbetétek védelme – Letörés ellen Letörés ellen

Zárnyelvet fogadó ellenlemez Tetszôleges Legalább 2 ponton falszerkezethez Legalább 2 ponton falszerkezethez 
rögzített rögzített

Reteszhúzás elleni védelem5 Szükséges Szükséges Szükséges

Kiemelés elleni védelem6 – Szükséges Szükséges

Záráspontosság Nincs maximálva 5 mm-en belül 5 mm-en belül

Ajtólap rögzítése tokhoz Bármilyen forgópánttal Legalább 3 db diópánttal Legalább 3 db diópánttal

Zárszerkezet védelme7 – 150x300 mm-es 1 mm vastag 150x300 mm-es 1 mm vastag 
acéllemez borítás acéllemez borítás

Tok rögzítése falhoz Tetszôleges Tetszôleges Legfeljebb 30 cm-enként legalább 
10 cm mélyen

Ablakok4

3 m alatti, 30x30 cm-nél – Belülrôl kulccsal zárható zár- Fix3 vagy mobil rács vagy MABISZ 
nagyobb felületû ablakok szerkezettel rendelkezô; vagy kívülröl által legalább részleges mechanikai

nem hozzzáférhetô módon védelem elemeként minôsített rács,
rögzíthetô redônnyel, spalettával redôny vagy minimum P6B8 fokozatú
szereltek; vagy biztonsági üveg- biztonsági üvegezés
fóliával2;vagy minimum P2A8 fokozatú
biztonsági üvegezéssel ellátottak

Mobil rácsok zárása – – 2 ponton záródó, letörés ellen 
védett biztonsági zárral, vagy 
önzáró hajtómûvel ellátott 
mozgatószerkezettel

II. Mechanikai védelem követelményei
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A számokkal jelölt fogalmakhoz magyarázatok:

1. Biztonsági zárnak minõsülnek az alábbiak, amennyiben a variációs
lehetôségek száma meghaladja a 10000-et: a minimum 5 csapos
hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár,
a szám vagy betûjel kombinációs zár, az egyedi minõsített lamellás
zár, ill. a kizárólag MABISZ által minôsített biztonsági lakatszerkezet
(lakat és lakatpánt)

2. A MABISZ által minõsített min. 0,1 mm vastagságú biztonsági üveg-
fólia, melynek telepítésére az alábbi követelmények érvényesek:
• az üvegtábla keretbe való beépítéséhez – kívülrõl nem eltávolít-

ható – rögzítõlécet kell alkalmazni;
• a fóliát legalább 4 mm vastagságú üvegtáblára belülrõl, buborék-

mentesen kell elhelyezni;
• a keret és a fólia széle között a távolság nem lehet több, mint 1mm.

3. Legfeljebb 100x300 mm-es kiosztású, min. 12 mm átmérõjû kör-
acél – vagy ezzel egyenszilárdságú – kívülrõl nem szerelhetõ rácso-
zat. A rácsot a falazathoz 30 cm-enként, de legalább 4 ponton, min.
10 cm mélyen falazókörmökkel kell erõsíteni.

4. Ablaknak minôsül és ezért az ablakokra vonatkozó elôírások vonat-
koznak az alábbiakra is:
• a fixen beépített portálüveg,
• az ajtóba beépített 30x30 cm-nél nagyobb felületû nyitható vagy

fix üveg,
• az olyan 30x30 cm-nél nagyobb üvegfelülettel rendelkezô ajtó,

amelyen kívül nem található nyitószerkezet (teraszajtó).
Az ablakok magasságát a járó- illetve megközelítési szinttôl az alsó
párkánymagasságukig számítjuk.

5. A kétszárnyú ajtók esetében - amennyiben a fix szárny alul és fölül
bevésõ gyûszûs tolózárral van rögzítve – szükséges a nyitó szárny
benyomásának és a gyûszû mozgatásának megakadályozása. Ez
történhet a gyûszûk magasságában plusz zárak felszerelésével vagy
a gyûszûk csavarral történõ rögzítésével.
Billenõkaros szerkezet megfelel a reteszhúzás elleni védelemnek.

6. Az ajtólapnak a forgópántokról – az ajtó becsukott helyzetében tör-
ténõ – leemelhetõségének megakadályozása.
Megvalósítható pl.: az ajtólap élére szerelt és az ajtó zárt állapotá-
ban a tokba süllyedõ csappal vagy a forgópántok fölé a tokba süly-
lyesztett, a leemelés erejének ellenálló csavarokkal.

7. Az ajtó lapjába besüllyesztett zárszerkezetet (bevésôzár) egyrészt
védeni kell a nem tömör ajtólapból való kiszakadástól, másrészt az
ajtólapon keresztüli megfúrástól egy kívülrôl nem szerelhetô acélle-
mez ráerôsítésével.

8. Az MSZ EN 356:2000 szabvány szerint.

III. Elektronikus jelzôrendszerek követelményei

E-1. Elektronikai jelzôrendszer

A záradék értelmében az elektronikai jelzôrendszernek helyi riasztást
kell kiváltania az alábbi feltételek szerint. Alapvetô követelmény a meg-
felelô felületvédelem és a csapdaszerû területvédelem együttes teljesü-
lése, vagy a teljes körû területvédelem megvalósulása. 

1. Megfelelô a felületvédelem, ha
• az elektronikai jelzôrendszer éles üzemmódban figyeli az összes

nyílászáró szerkezetet és portált, jelzi az át- és behatolási kísérle-
teket;

• a nyílászárók védelmének megvalósítása során a felszerelt eszkö-
zök süllyesztettek legyenek, és 1-2 cm-es mozgást érzékeljenek;

• az üvegfelület-védô érzékelôknek már az üveg repedését is jelez-
niük kell. Az érzékelôk védelme ki kell, hogy terjedjen a teljes
üvegfelületre.

2. Csapdaszerû a területvédelem, ha 
• az elektronikai jelzôrendszer – éles üzemmódban – a védett ob-

jektumban található, veszélyeztetett tárgyak, kiemelt térségek
megközelítési útvonalát figyeli.

3. Teljes körû a térvédelem, ha
• az elektronikai jelzôrendszer – éles üzemmódban – a védett ob-

jektum teljes belsô terét és mindennemû illetéktelen emberi
mozgást jelez.

A rendszerrel szemben támasztott követelmények:
• egy jelzôvonalon több érzékelô is telepíthetô oly módon csoporto-

sítva, hogy jelzés esetén a sértett terület könnyen azonosítható le-
gyen. (Támadásjelzô rendszer telepítésénél rögzített eszközök fel-

szerelése szükséges. Az alkalmazott eszközök mûködtetése esetén a
rendszernek éles állapotban, amennyiben felügyeleti központba
nincs bekötve, hangos jelzést kell adnia. Telepítésük úgy történjen
hogy jelzésük esetén egyenként is azonosíthatók legyenek (cím azo-
nosítás, jelzôhurok azonosítás);

• a vezetékek toldása falban lévô védôcsôben, vagy rejtett szerelés ese-
tén forrasztott kivitelben zsugorcsôvel védve is történhet;

• riasztásjelzés céljából a mûszaki feltételekben meghatározott
szabotázsvédett dobozban felszerelt hang-fény jelzô és hangjelzô
készülékeket az épületen kívül úgy kell felszerelni, hogy segédeszkö-
zök nélkül ne lehessen elérni ôket. Távfelügyelt rendszer esetén a
helyi hang és fényjelzés nem szükséges;

• a rendszer kezelése kódkapcsolóval, vagy blokkzárral történhet. 
A személyi kódoknak minimum négy számjegyûnek kell lenni. 
A kezelôegységnek védett térben kell elhelyezkednie és az élesítésre-
oldásra max. 30 másodperc idô állhat rendelkezésre;

• hat számjegyes kódok esetén a kezelôegység védett téren kívül is el-
helyezhetô, de gondoskodni kell arról, hogy mechanikailag védett,
biztonsági zárral nyitható dobozban kerüljön elhelyezésre, a doboz
szabotázsvédett legyen, a kezelésre max. 30 másodperc idô állhat
rendelkezésre a doboz nyitását vagy rongálását követôen;

• a rendszer rendelkezzen minimum 4 önállóan programozható fel-
használói kóddal, valamint legalább két olyan kimenettel, amelyek-
rôl a felügyeleti központba történô bekapcsolás esetén megkülön-
böztetett jelzés továbbítható;

• a kültéri riasztásjelzés minimum egy saját akkumulátorral rendelkezô
hang-, fényjelzôvel történjen. A védett térben legalább egy hangjel-
zô szükséges. A hangjelzôk hangereje legalább 100 dB/m legyen;

• kizárólag a MABISZ által minôsített eszközök alkalmazhatók;
• a központi egység, vagy kezelô jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot

a védelmi körökön külön-külön (minimum 3 db azonnali riasztási, és
a szabotázsvonalon);

• az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (a
felügyelet nélküli központok zóna-állapotai illetéktelenek által ne le-
gyenek változtathatók);

• a központi egység és a kiegészítô tápegység burkolata szervíz-ü-
zemmódban nyitható kivitelû, szabotázsvédett, minimum 1,2 mm-
es lágyacélból – vagy azzal egyenértékû szilárdságú anyagból – le-
gyen;

• a kódkapcsoló központot vezérlô áramkörét lehetôleg a központi
egységben, de mindenképpen a felügyelt téren belül kell elhelyezni;

• az egyes részek meghibásodását a rendszer a kezelô számára jelez-
ze, a további részek maradjanak mûködôképesek;

• a rendszer minden eleme szabotázsvédett legyen;
• élesbe kapcsolt állapotban a vezérlôközpontnak valamennyi azon-

nali – riasztási – jelzôvonalat, jeladóáramkört, kapcsolóberendezést
felügyelni kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell;

• a szabotázsvonalak jelzéseit a kezelô számára a rendszernek optikai-
lag és akusztikailag is jeleznie, illetve tárolnia kell;

• a jelzô áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzár-
latot, illetve a hurok ellenállásának 40%-os változását a rendszer je-
lezze;

• minimálisan egy kültéri akusztikus és optikai jelzésadó, valamint egy
beltéri akusztikus jelzésadó telepítendô;

• a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszûnte után 
1-3 percen belül automatikusan meg kell szûnnie, illetve kizárólag
az arra illetékes kezelô, vagy karbantartó által kézzel lekapcsolható-
nak kell lennie, a rendszer a riasztást követôen ismételten kapcsol-
jon éles állapotba;

• a kültéri hangjelzô kettôs burkolatú, min. 1,2 mm-es lágyacél (vagy
azzal egyenértékû) burkolattal és váltakozó kéthangú jelzéssel ren-
delkezzen;

• az energia-ellátást két – egymástól független, kölcsönhatás mentes
– energiaforrás: elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa;

• az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatiku-
san és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 24 órás üzeme-
lését, annak letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását
biztosítsa;

• az akkumulátor automatikus töltésérôl gondoskodni kell;
• a nyitásérzékelôk csak rejtve, süllyesztve szerelhetôk;
• a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül, vagy

acél védôcsôben kell elvezetni.

E-2. Riasztás kiváltása állandó készenléti ügyeleten

Szerzôdô fél kijelenti, hogy olyan – az E-1. Záradékban foglaltaknak
megfelelô – riasztóberendezéssel rendelkezik, amely riasztást állandó
készenléttel rendelkezô rendôri ügyeleten, vagy szakhatósági enge-
déllyel rendelkezô, állandó készenléti ügyeletet biztosító vagyonvédel-
mi figyelôrendszer központjában vált ki.

28
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3. sz. melléklet

Az Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás fedezettípusai

Európa Komfort Bázis

– Tûzkockázatok – Tûzkockázatok – Tûzkockázatok
– Elemi károk – Elemi károk – Elemi károk
– Vezetékes vízkár – Vezetékes vízkár – Vezetékes vízkár
– Bôvített vezetékes vízkár – Üvegtörés – Üvegtörés
– Üvegtörés – Betöréses lopás kockázatok
– Betöréses lopás kockázatok – Mellékköltségek térítése
– Mellékköltségek térítése
– Katasztrófa kockázatok
– Üvegkerámia fôzôlap törése

Biztosítási csomagok nyaralók vagyontárgyainak biztosításához

Veszélynemek Európa Komfort Bázis

Tûzkockázatok + + +
– Tûz
– Villámcsapás (közvetlen és közvetett hatása)
– Robbanás

Elemi károk + + +
– Viharkár
– Jégverés
– Hónyomás
– Sziklaomlás, kôomlás, földcsuszamlás
– Ismeretlen építmény, üreg beomlása
– Ismeretlen jármû ütközése
– Légijármû és rakományainak ütközése
– Felhôszakadás

Üvegtörés 5m2 táblaméretig 3m2 táblaméretig 3m2 táblaméretig
+ bútorüvegezés + bútorüvegezés

Kiegészítô felelôsségbiztosítás + + +

Vezetékes vízkár + + +

Bôvített vezetékes vízkár + +

Betöréses lopás kockázatok + +
– Betöréses lopás
– Rablás
– Rongálás

Katasztrófa kockázatok + +
– Árvíz
– Földrengés

Mellékköltségek térítése + +

Szállásköltség térítése +

Elveszett bankkártya pótlási költsége +

Fagyasztott, hûtött áru megromlása +

Indokolt zárcsere költségei +

Veszélynemek Európa Komfort Bázis

Plusz-24 Szerviz (Kieg. bizt.) + + +

Ebtartói felelôsségbiztosítás (L-2 záradék) + + +

Kiegészítô családi balesetbiztosítás + + +

Kiegészítô életbiztosítás + + +

Kiegészítô utazási biztosítás + + +

Kiegészítô mûtárgybiztosítás + + +

Kiegészítô családi jogvédelmi asszisztencia + + +

Külön díjért választható szolgáltatások

feltetel-2008  2008/02/07  10:21  Page 29    (Process Black plate)




