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Kiegészítô fedezeteK

Elnevezésükbensztenderd Szolgáltatásilimit

kiegészítôfedezetek

(egyedilegválasztható,különdíjellenében)

Értéktárgy kiegészítô biztosítás
(200.000 Ft érték felett) Biztosítási összeg
Készpénz 100.000 Ft
Különleges üveg
• Háztartási ingóságok üvegezésének kiterjesztése 200.000 Ft
• Alapcsomagban nem nevesített különleges üvegezés 200.000 Ft
Dugulás-elhárítás költségei 50.000 Ft
Építés-, szerelésbiztosítás 500.000 Ft
Lakóépületek rejtett hibáiból eredô károk

(a szolgáltatás a birtokbavételt követôen legfeljebb
1 évig vehetô igénybe) 500.000 Ft

Épülettartozékok lopása 1.000.000 Ft
Szolgáltatás-kimaradásból eredô károk

(kizárólag egybefüggô 10 órát meghaladó
folyamatos kimaradás esetén) 50.000 Ft

Graffiti 50.000 Ft
Klímaberendezés biztosítás 300.000 Ft
Zárcsere kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt

és kulcsok pótlása 100.000 Ft
Kerti bútor 200.000 Ft
Kerti dísznövénybiztosítás 200.000 Ft
Lábon álló növényzet biztosítása 200.000 Ft
Sporteszköz és sportfelszerelés 300.000 Ft
Hobbi- és kisállatbiztosítás

(0,5 és 10 év közötti életkorú, kötelezô
védôoltásokon és kezeléseken átesett állatokra) 200.000 Ft

Síremlék és kegyeleti biztosítás 200.000 Ft
Okos eszközök biztosítása

(beleértve okos otthon eszközök) 100.000 Ft
Elmaradt bérleti díj biztosítás (legfeljebb 30 napra) 100.000 Ft
Elveszett okmányok pótlása 50.000 Ft
Balesetbiztosítás
• Baleseti halál 2.000.000 Ft
• Baleseti maradandó rokkantság 2.000.000 Ft
• Baleseti eredetû csonttörés 40.000 Ft
• Baleseti eredetû égési sérülés 400.000 Ft
• Egyösszegû gyógyulási támogatás 40.000 Ft
• Baleseti eredetû mûtéti térítés 200.000 Ft
Munkanélküliség biztosítás legfeljebb 6 hónapnyi

biztosítási díj
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Mireterjedkiabiztosítás?

AlApcsomAg

Szolgáltatásilimit

Elemikárok

ü Tûz Biztosítási összeg
ü Füst- és koromszennyezés Biztosítási összeg
ü Robbanás Biztosítási összeg
ü Villámcsapás Biztosítási összeg
ü Villámcsapás másodlagos hatása Biztosítási összeg
ü Vihar Biztosítási összeg
ü Felhôszakadás Biztosítási összeg
ü Jégverés Biztosítási összeg
ü Hónyomás Biztosítási összeg
ü Árvíz Biztosítási összeg
ü Földrengés Biztosítási összeg
ü Földcsuszamlás, kô-, szikla- és földomlás Biztosítási összeg
ü Ismeretlen építmény,

ismeretlen üreg beomlása Biztosítási összeg
ü Idegen jármû ütközése Biztosítási összeg
ü Idegen tárgy rádôlése Biztosítási összeg
Alapkockázatok

ü Vízkár
• beázás, kívülrôl érkezô víz, vezetékes vízkár Biztosítási összeg
• elfolyt víz 200.000 Ft

ü Betöréses lopás, rablás, besurranás Biztosítási összeg
ü Rongálás vandalizmus Biztosítási összeg
ü Üvegtörés Biztosítási összeg
ü Felelôsségbiztosítás Biztosítási összeg

Kiegészítô fedezeteK

Nemsztenderdkiegészítôfedezetek Szolgáltatásilimit

(egyedilegválasztható,különdíjellenében)

Babakocsi törés 100.000 Ft
Belvíz – az épületbiztosítás biztosítási összegének 2%-a, de max. 500.000 Ft
Bankkártya elvesztése 50.000 Ft
Nyitvahagyott nyílászárón beáramló csapadék 100.000 Ft
Szabadban tárolt ingóságok 100.000 Ft
Közmû kimaradás (legfeljebb 10 napra, legalább napi 6 óra

folyamatos tartamot meghaladó kimaradás esetén) napi 5.000 Ft
Kutyaharapás 30.000 Ft
Temetési hozzájárulás 100.000 Ft
Szélturbina 500.000 Ft
Garázsban tartott jármû

• cascoval – casco alapján nem térülô rész, max. 1.000.000 Ft
• casco nélkül – legfeljebb 1.000.000 Ft

Iskolai lopás, rablás 50.000 Ft
Gyermekfelügyelet

• gyermekfelügyelet költsége – legfeljebb 5 napra napi 5.000 Ft
• 15 napot meghaladó gyógykezelés esetén – legfeljebb 100 napra napi 1.000 Ft

Lakásbiztosítás
Biztosításitermékismertetô

KöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület

Magyarország

KöBEMinôsített

FogyasztóbarátOtthonbiztosítás

Ez zel a ter mék is mer te tô vel sze ret nénk át te kin tést nyúj ta ni, mi lyen ele me ket tar tal maz, és ho gyan mû kö dik a KöBEMinôsítettFogyasztóbarát

Otthonbiztosítás. A biz to sí tás ra vo nat ko zó tel jes kö rû tá jé koz ta tás a szer zô dé si fel té te lek ben és az ügy fél tá jé koz ta tó ban ér he tô el.

Milyentípusúbiztosításrólvanszó?
A lakásbiztosításter mé sze ti ka taszt ró fák, hir te len fel lé pô idô já rá si kö rül mé nyek mi att, il let ve elô re nem lát ha tó ba le set sze rû en be kö vet ke zô ese mé -
nye ket kö ve tô en, a biz to sí tott va gyon tár gyak (ingatlan, in gó sá gok) ká ro so dá sa kapcsán szük sé ges sé vált, ere de ti ál la pot ra tör té nô hely re ál lí tá s, új ér -
té ken számított javítási-, újraépítési-, újra be szerzési újér té ké nek meg té rí té sét szol gá ló biz to sí tás.
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Mirenemterjedkiabiztosítás?

û Nuk le á ris rob ba nás ból, il let ve nuk le á ris su gár zás ból ere dô ese mé nyek.
û Há bo rú, pol gár há bo rú, sztrájk, fel ke lés, lá za dás, za var gás, ter ro ris ta cse lek mény mi att be kö vet ke zô ká rok.
û Tûz – ön gyul la dás, er je dés, be fül le dés, pör kö lô dés, ren del te té sük nél fog va tûz nek, hô nek ki tett va gyon tár gyak ká rai. (SZF 45. o. 1.2.)
û Füst- és ko romszennye zés – do hány zás, láng gal mû kö dô vi lá gí tó be ren de zés, pá ro log ta tó, tü ze lô be ren de zés fo lya ma tos hasz ná lat ból eredô

szennye zô dés mi att ke let ke zett ká rok. (SZF 45. o. 2.2.)
û Rob ba nás – ha sa dó, su gár zó anya gok rob ba ná sa mi at ti ká rok, rob ba nás ve szé lyes anya gok nem ház tar tá si mennyi ség ben tör té nô tá ro lá sa;

gáz pa lack rob ba ná sa mi at ti ká rok, ahol azok tá ro lá sát jog sza bály tilt ja, terv sze rû rob ban tá sok mi at ti ká rok. (SZF 45. o. 3.2.)
û Vi har – épí tés ügyi szab vá nyok be nem tar tá sa, ide ig le nes fe dés, hu zat, sza bad ban tá rolt in gó sá gok, lá bo nál ló nö vény zet, nem zárt nyí lás zá -

rók mi at ti ká rok. (SZF 46. o. 6.2.)
û Fel hô sza ka dás – gom bá so dás, pe né sze dés, rozs dá so dás, ide ig le nes fe dés, sza bad ban tá rolt in gó sá gok, lá bo nál ló nö vény zet, bel víz, ta laj -

víz mi at ti ká rok; ta laj szint alat ti pa do za tú he lyi sé gek 20 cm-nél ala cso nyab ban lé vô in gó ság ká rok. (SZF 46. o. 7.2.)
û Jég ve rés – épí tés ügyi szab vá nyok be nem tar tá sa, sza bad ban tá rolt in gó sá gok, lá bo nál ló nö vény zet ká ra i ra, há zi ál lat el hul lá sa, esz té ti kai ká -

rok. (SZF 46. o. 8.2.)
û Hó nyo más – épí tés ügyi szab vá nyok be nem tar tá sa, épü le tek üveg- és polikarbonát te tô fe dé se, sza bad ban tá rolt in gó sá gok, lá bo nál ló nö -

vény zet ká ra i ra. (SZF 46. o. 9.2.)
û Ár víz – vé del mi mun ká la tok so rán fel me rült költ sé gek, ká rok; ta laj víz moz gás mi at ti ká rok; nem men te tett te rü le ten ke let ke zett ká rok; bel víz

mi at ti ká rok. (SZF 47. o. 10.2.)
û Föld ren gés – mes ter sé ges föld ren gé sek mi at ti ká rok. (SZF 47. o. 11.2.)
û Föld csu szam lás, kô- szik la és föld om lás – tu da tos em be ri te vé keny ség (pl. alag út fú rás) mi at ti ká rok, tám fa lak ban, mes ter sé ges ré zsûk ben

ke let ke zett ká rok, tám fal hi á nya, vagy hi bás ter ve zé se, ki vi te le zé se mi at ti ká rok. (SZF 47. o. 12.2.)
û Is me ret len épít mény, üreg be om lá sa – ás vá nyi anya gok fel tá rá sá val össze füg gés ben keletkezett ká rok, csa pa dék, il let ve szenny víz mi at ti

kiüregesedés, be om lott üreg fel töl tésének költ sé gére, üle pe dés, ta laj süllye dés mi at ti ká rok. (SZF 48. o. 13.2.)
û Ide gen jár mû üt kö zé se – lá bo nál ló nö vény zet ká rai, há zi ál lat el hul lá sa; más fe le lôs ség biz to sí tás ál tal fe de zett ká rok; ha a jár mû a szer zô -

dô/biz to sí tott tu do má sá val kö ze lí ti meg a biz to sí tott va gyon tár gyat. (SZF 48. o. 14.2.)
û Víz kár – technológiailag nem in do kolt ve ze ték rész ja ví tá si költ sé geire, ház tar tá si gé pek ja ví tá si, pót lá si költ sé ge i re, el fa gyás, gom bá so dás,

pe né sze dés ká ro kra; hû té si, gáz-, gôz ve ze té kek ká raira. Be ázás vo nat ko zá sá ban az elô idé zô ok meg szün te té se. El folyt víz vo nat ko zá sá ban
az át la gos víz fo gyasz tás, me den ce fel töl tés, ön tö zés re fel hasz nált víz ér té ké re. (SZF 48-49. o. 16.1.2., 16.2.2., 16.3.2.)

û Be tö ré ses lo pás, rab lás, be sur ra nás – sa ját kulccsal tör té nô be ha to lás; zseb tol vaj lás, ész re vét len lo pás. (SZF 49. o. 17.1.2., 17.2.2.)
û Üveg tö rés – üveg há zak, ki ra ka tok, fó li ák, épí tés, fel újí tás mi at ti ká rok ra; tar tó szer ke ze tek ja ví tá si költ sé ge i re. (SZF 50. o. 19.2.)
û Fe le lôs ség biz to sí tás – há zi- és hobbiállatok által okozott ve szély hely zet re, biz to sí tot tak hoz zá tar to zói ál tal egymásnak oko zott ká rok ra; biz to -

sí tott sa ját ká ra i ra; fo lya ma tos kör nye zet szennye zés; ke re sô fog lal ko zás so rán oko zott ká rok ra; mo to ros jár mû üzem ben tar tó ja; köt bér, bírság,
bûn te tô költ sé gek; egy oldalú nyi lat ko zat ban vál lalt kö te le zett sé gen ala pu ló kár igé nyek; ál lam el len ér vé nye sít he tô igé nyek; el ma radt ha szon,
jö ve de lem; gé pi, vagy ál la ti erô vel haj tott jár mû vek ál tal oko zott ká rok; fû nyí ró val, fûkaszával gép jár mû szél vé dô jé ben oko zott ká rok ra; fegy -
ver tar tói mi nô ség ben oko zott ká rok ra. (SZF 51. o. 20.2.)

û Értéktárgy kiegészítô biztosítás (200.000 Ft érték felett) – besurranás, rongálás, vandalizmus károk. (SZF 52. o. 1.2.)
û Készpénz – besurranás károk (SZF 52. o. 2.2.)
û Különleges üveg – deformálódás, antik jellegbôl fakadó értéktöbblet. (SZF 53. o. 3.2.)
û Dugulás-elhárítás költségei – hibás tervezés, karbantartás elmulasztása miatti károk. (SZF 53. o. 4.2.)
û Építés-, szerelésbiztosítás – hibás tervezés, kivitelezés miatti károk. (SZF 53. o. 5.2.)
û Lakóépület rejtett hibáiból eredô károk – esztétikai károk, tervezésbôl eredô károk. (SZF 54. o. 6.2.)
û Épülettartozékok lopása – nem fixen rögzített épülettartozékok lopása. (SZF 54. o. 7.2.)
û Szolgáltatás-kimaradás – feszültség ingadozásból, fagyasztó berendezés meghibásodásából eredô károk. (SZF 54. o. 8.2.)
û Graffiti – biz to sí tott, vagy meg bí zott ja ál tal vég zett te vé keny ség mi att ke let ke zett ká rok. (SZF 55. o. 9.2.)
û Klí ma be ren de zés biz to sí tás – kar ban tar tás el mu lasz tá sa mi at ti ká rok, kar ban tar tás sal oko zott ká rok. (SZF 55. o. 10.2.) 
û Zár cse re, kulcs vesz tés, kulcs tö rés, kul csok pót lá sa – nem be já ra ti aj tó zár já nak cse ré je, egyéb kul csok pót lása. (SZF 55. o. 11.2.)
û Ker ti bú tor – kö zös hasz ná la tú te rek ben elhelyett ker ti bú to rok van da liz mus és lo pá si ká rai. (SZF 55. o. 12.2.)
û Ker ti dísz nö vény biz to sí tás – be teg sé gek, nö vény vé dô sze rek, táp anyag túl ada go lá sa mi at ti nö vény zet pusz tu lás. (SZF 56. o. 13.2.)
û Lá bon ál ló nö vény zet biz to sí tás – sa ját szük ség le tet meg ha la dó mér ték ben ter melt nö vé nyek ká ra i ra; nö vény zet pusz tu lá sa, ká ro so dá sa mi -

att el ma radt ter més ér té ké re; új ra te le pí tett nö vé nyek fej lett sé ge mi at ti ér ték kü lönb ség re. (SZF 56. o. 14.2.)
û Sport esz köz és sporfelszerelés – ko ráb ban sé rült, ja ví tott fel sze re lé sek ká ro so dá sa. (SZF 56. o. 15.2.)
û Hob bi- és kis ál latbiz to sí tás – vé dô ol tás, ivar ta la ní tás, ko ráb bi be teg sé gek, hi bás ál lat tar tás. (SZF 57. o. 16.2.)
û Sír em lék és ke gye le ti biz to sí tás – ko szo ló dás, ta laj süllye dés, te met ke zés és sír kô ké szí tés munkáiból ere dô ká rok. (SZF 57. o. 17.2.)
û Okos esz köz biz to sí tás – az okos ott hon esz kö zök ve zér lé sé ben nem használt eszközökre. (SZF 58. o. 18.2.)
û El ma radt bér le ti díj biz to sí tás – nincs ér vé nyes bér le ti szer zô dés. (SZF 58. o. 19.2.)
û El ve szett ok má nyok pót lá sa – vál lal ko zói iga zol vány, anya köny vi ki vo na tok, zöld kár tya, törzsköny. (SZF 58. o. 20.2.)
û Ba le set biz to sí tás – ko ráb ban sé rült test ré szek ká ro so dá sá ra; ve széllyel já ró sport és hob bi te vé keny sé gek bôl szár ma zó ba le setre. (SZ 59. o. 21.2.)
û Mun ka nél kü li ség biz to sí tás – mun ka vál la ló fel mon dá sa, pró ba idô, nyug dí ja zás, ha tá ro zott ide jû mun ka vi szony meg szû né se. (SZF 61. o. 22.2.)
û Ba ba ko csi tö rés – avult ság, nem ba le set. (SZF 62. o. 1.2.)
û Bel víz – ön tö zés sel, el árasz tás sal oko zott ká rok, nem épü let ká rok. (SZF 62. o. 2.2.)
û Bank kár tya el vesz tés – jog ta lan fel hasz ná lás sal oko zott ká rok, egyéb költ sé gek. (SZF 62. o. 3.2.)
û Nyitvahagyott nyí lás zá rón be áram ló csa pa dék – fo lya ma tos nedvesedés, ta laj víz, bel víz. (SZF 62–63. o. 4.2.)
û Sza bad ban tá rolt in gó sá gok – kö zös hasz ná la tú (pl. tár sas házi) te rek ben elhelyezett in gó sá gok van da liz mus és lo pás ká ra i ra.

(SZF 63. o. 5.2.)
û Ku tya ha ra pás – biz to sí tott sa ját ku tyá ja ál tal oko zott ha ra pás. (SZF 63. o. 7.2.)
û Te me té si hoz zá já ru lás – nem ba le se ti ha lál eset mi at ti te me tés. (SZF 63. o. 8.2.)
û Szél tur bi na – hi bás, vagy en ge dély nél kü li te le pí tés. (SZF 64. o. 9.2.)
û Ga rázs ban tar tott gép jár mû vek – lo pá si és ron gá lá si ká rokra; sza bad ban tá rolt jár mû vek ká ra i ra; ér ték csök ke né sre. (SZF 64. o. 10.2.)

Figyelem!Jelenfelsorolásnemteljeskörû.Arészletesszabályokaszerzôdésifeltételekben(SZF)találhatóak,azárójelbenmegadottoldalon.û

Figyelem!Abiztosításiesemények,kiegészítôfedezetekkizárásokattartalmaznak!

Kizárások:olyankáresemények,melyeknemtartoznakabiztosításieseményekközé.Ilyenesetekbenabiztosítónemteljesítszolgáltatást.
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Holérvényesabiztosításom?

Milyenkötelezettségeimvannakabiztosítássalkapcsolatban?

Mikoréshogyankellfizetnem?

A biztosítás elsô díja a kockázatviselés elsô napján esedékes.
A biztosítási díj mindig annak az idôszaknak az elsô napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.
Választható fizetési gyakoriságok: éves, féléves, negyedéves, havi.
Választható fizetési módok: postai csekk, csoportos beszedési megbízás, átutalás, online bankkártyás díjfizetés.

Mikortólmeddigtartakockázatviselés?

Hogyanszüntethetemmegaszerzôdést?

A szerzôdô – indoklás nélkül – felmondást kezdeményezhet a szerzôdés létrejöttérôl szóló tájékoztatás kézhezvételét követô
14 napon belül.

A szerzôdô 30 napos felmondási határidôvel, bármely naptári negyedév végére felmondhatja a szerzôdést. 
A szerzôdést a szerzôdött felek (szerzôdô, biztosító) a biztosítási évfordulóra felmondhatják. 
A felmondás írásban történhet, oly módon, hogy arról a másik fél az évforduló/naptári negyedév elôtt 30 nappal tudomást szerezzen.
A szerzôdött felek egyezô akarata esetén közös megegyezéssel is megszûnhet a lakásbiztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás, lehetetlenülés
- Díjfizetés elmulasztása

A lakásbiztosítás határozatlan tartamú. A kockázatviselés kezdete legkorábban az ajánlat aláírását követô nap 0 órája, vagy azt
követô késôbbi idôpont lehet. Egyes katasztrófa fedezetek esetén a termék várakozási idôt tartalmaz, mely idôszak alatt
bekövetkezô  biztosítási esemény esetén a biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli.
Vá ra ko zá si idôk: • Ár víz – 15 nap,

• Hob bi- és kisállatbiztosítás – 30 nap,
• Okos esz kö zök biz to sí tás (beleértve az okos otthon eszközök) – 30 nap,
• Mun ka nél kü li ség biz to sí tás – 2 hó nap,
• Ku tya ha ra pás – 90 nap.

A biz to sí tó nem al kal maz vá ra ko zá si idôt, ha a biz to sí tott nak a szer zô dés meg kö té se kor, bár mely ha zai biz to sí tó nál
az adott eseményre vo nat ko zó, leg fel jebb 30 na pon be lül meg szûnt és leg alább 180 na pig fo lya ma tos elôz mény szer zô dé se volt.
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a szer zô dés bár mely ok ból tör té nô meg szû né sé ig tart.

ü Alapcsomag – Magyarország (a szerzôdésen feltüntetett kockázatviselési cím)
ü Felelôsségbiztosítás – Magyarország teljes területe

ü Kiegészítô fedezetek – Magyarország (a szerzôdésen feltüntetett kockázatviselési cím)
ü Sporteszköz és sportfelszerelés biztosítás – Magyarország teljes területe

ü Balesetbiztosítás – Magyarország teljes területe, Baleseti halál – az egész világ

- Tájékoztatási kötelezettség.
- Közlési és változás-bejelentési kötelezettség (15 munkanapon belül).
- Díjfizetési kötelezettség: a biztosítási díj annak az idôszaknak az 1. napján esedékes, amelyre vonatkozik.
- A káreseményt a tudomásszerzést követô 10 munkanapon belül be kell jelenteni.
- Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
- Állapotmegôrzési kötelezettség (kárbejelentést követô 5 munkanapig).
- Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.
- Együttmûködési kötelezettség.
- Vagyontárgy megkerülését a tudomásszerzést követô 10 munkanapon belül be kell jelenteni.
- A hatóságot az észlelést követôen azonnal értesíteni kell (tûz vagy robbanás esetén Katasztrófavédelmi hatóság – 105/112, lopás,

betörés, rongálás, rablás, vandalizmus esetén a Rendôrhatóságnak – 107)

Milyenkorlátozásokvannakabiztosításifedezetben?

! Szolgáltatási limit korlátozások
! Az alapcsomagban az értéktárgyak 200.000 Ft-ig biztosíthatók.
! Áramkimaradás – szolgáltatás feltétele legalább 10 óra folyamatos áramkimaradás
! Nem idegen jármû a szerzôdô/biztosított tudomásával érkezô jármû.
! Elfolyt víz – évente legfeljebb 200.000 Ft-ig teljesít kifizetést a Biztosító.
! Sérelemdíj megfizetésének felsô határa legfeljebb 10.000.000 Ft.
! Várakozási idô: ezen idô alatt bekövetkezô biztosítási esemény esetén a biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli.
! A biztosító által teljesített kártérítés a biztosítási összeget nem csökkenti.
! Figyelem!Aválasztatókiegészítôbiztosításokcsakazokválasztásaeseténbiztosítottak.

!

Mentesülés:abiztosítóakkormentesülhetafizetésalól,haakártabiztosítottvagyaszerzôdô,illetôlegaközösháztartásbanélôhoz-

zátartozókjogellenesenésszándékosan,vagysúlyosangondatlanulokozták.Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,ha

bizonyítja,hogyakártabiztosított,illetveaszerzôdôkármegelôzésivagykárenyhítésikötelezettségénekmegszegésévelokozta.Azaz

akármegelôzése,enyhítéseérdekébennemtanúsítottaazáltalábanelvárhatómagatartást.
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