
AEGON
Lakás és Szabadidô Biztosítás



Kedves Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy az AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítást választotta!

Az AEGON, a hazai lakásbiztosítási piac vezetôje olyan új – a magyar lakásbiztosítási 
piac egyik legszélesebb körû kínálatát tartalmazó – lakásbiztosítási terméket fejlesztett 
ki, amely lehetôséget nyújt arra, hogy Ön az igényeinek megfelelôen állítsa össze biztosí-
tási védelmét. Így az AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás keretein belül nem csupán 
otthonát és ingóságait biztosíthatja, hanem mindent, ami fontos az Ön számára: szeretteit, 
házi kedvenceit, autóját, sôt otthonától távol utazásának, pihenésének biztonságát is.

Rendkívül fontos számunkra, hogy ügyfeleink tisztában legyenek a tôlünk vásárolt 
biztosítási védelem sajátosságaival, és tudják, hogy melyek azok a káresemények, 
amelyekre térít, és melyek azok, amelyekre nem, az adott biztosítás.
Teljes részletességgel ezekrôl, valamint minden egyéb feltételrôl a termék
szabályzatából tájékozódhat.

A következô összefoglaló nem helyettesíti a szabályzatot, nem ad teljes körû tájékoztatást
a termék feltételeirõl, csupán összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat.



1. Milyen vagyontárgyakat
 biztosíthat az AEGON
 Lakás és Szabadidô Biztosítással?

Épületek, építmények 

 I. Fôépület (lakás-, vagy vállalkozási célú épületek, és a velük egy tetôszerkezet alá tartozó,
  nem lakáscélú épületrészek)
 II. Melléképületek (külön tetôszerkezet alá tartozó, nem lakáscélú épületek)
 III. Építmények (pl. kút, kerítés, medence)

Ingóságok
 

 I. Háztartási ingóság (a háztartás viteléhez szükséges, személyes használatra,
  vagy fogyasztásra szolgáló vagyontárgyak értékhatár nélkül, amelyek nem
  minôsülnek értéktárgynak)
 II. Értéktárgy olyan értékôrzô ingóságok, mint a nemesfém, drágakô, igaz-
  gyöngy, bélyeg- és érmegyûjtemény, képzômûvészeti alkotások, valódi
  szôrmék, kézi csomózású vagy szövésû keleti szônyegek, antik tárgyak
 III. Keresôtevékenység vagyontárgyai (tárgyi eszközök, készletek) Figyelem:
  kizárólag vállalkozás céljára használt épületre ez a módozat nem köthetõ!

Ezeken kívül külön díj ellenében fedezetbe vonható még a készpénz és értékpapír; 
a kerti növényzet és a garázsban tárolt személygépkocsi is.

Tudta-e, hogy
a használati tárgyakat új értéken biztosítjuk?

Így káreseménykor a kifizetett összeg fedezni tudja a károsodott vagy
a megsemmisült ingatlan (épület, lakás, építmény) teljes helyreállítási,
esetleg újjáépítési költségeit, illetve ingóságok esetében az adott
vagyontárgy újbóli beszerzésének költségét.



2. Milyen káreseményekre
 biztosíthatjuk a fenti
 vagyontárgyakat?

Az AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás fedezete attól függ, hogy Ön melyik szolgáltatási
csomagunkat választja (S, M, L, XL, XXL). Az S csomag csak a legszükségesebb kockázatokat
tartalmazza, míg az XXL csomagban az összes, alább felsorolt esemény és szolgáltatás megtalálható.

FIGYELEM! Nem állandóan lakott és fa falazatú épületek esetén kizárólag az S csomag választ-
ható! Az Ön biztosítása a kiválasztott csomagtól függôen az alábbi biztosítási eseményeket és szolgál-
tatásokat tartalmazhatja. A csomagok összetétele az ajánlat hátoldalán olvasható.

  tûz
  tûz nélküli füst és koromszennyezõdés
  robbanás
  villámcsapás elsõdleges hatása
  villámcsapás másodlagos hatása (indukciós hatás,
  melynek következtében a háztartásban található elektromos
  berendezések károsodnak)
  vihar
  felhôszakadás
  árvíz
  hónyomás
  jégverés (vakolat- és redônykárok is!)
  földrengés
  földcsuszamlás
  kô- és földomlás
  ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása
  idegen jármû ütközése
  idegen tárgy rádôlése
  beázás (tetõn keresztül, ha nem köthetô másik biztosítási
  eseményhez)
  beázás nyitva hagyott nyílászárón
  betöréses lopás (megfelelôen lezárt helyiségbe, erôszakkal)
  rablás
  rongálás (betöréses lopással, vagy annak kísérletével
  összefüggô)
  vandalizmus és leszerelés, grafiti (öncélú rongálás, valamint
  az épület szerkezeti elemeinek leszerelése, eltulajdonítása)
  szabadban tárolt vagyontárgyak (a rendeltetésüknél fogva
  szabadban lévô, háztartási ingóság kategóriába tartozó
  vagyontárgyak, mint pl. kerti bútor, grillsütô, háziállat, vagy
  nappalra kint hagyott kerékpár és babakocsi, az itt felsorolt
  biztosítási események által károsodnak)



  besurranásos lopás (nyitva felejtett nyílászárón besurranó, vagy jóhiszemûen
  beengedett személy általi lopás)
  elvesztés, elveszés (kulcs, bankkártya, személyi okmányok)
  üvegkár (szerkezetileg beépített nyílászárók, köztük a pinceablakkal, és erkélyek,
  loggiák üvegezésének törése és repedése, mérettôl és vastagságtól függetlenül)
  kiegészítô üvegkár (üvegtetôk, üvegtéglák, üvegfalak, télikertek, taposóüvegek,
  kirakatok törése, repedése)
  különleges üvegkár (háztartási ingóságok körében: üvegasztalok, bútorüvegek,
  üvegmosdók, zuhanykabinok, szauna ajtók és ablakok, tükrök, akváriumok
  és terráriumok, üvegkerámia fôzôlapok, tûzhely üvegtetôk törése és repedése)
  napkollektor (törés és repedéskárok, valamint vandalizmus, eltulajdonítás)
  vezetékes vízkár (vezetékes csôtörés és repedés, valamint dugulás, háztartási gép
  elromlása és akváriumtörés miatt a kiáramló folyadék által okozott kár) A nyitva felejtett
  csap miatt kiáramló víz okozta kár is térül!
  sérült csôvezeték cseréje (vezetékes vízkárnál)
  dugulás (a kiáramló folyadék okozta károkat téríti. A dugulás elhárítására a Lakásdoktort
  javasoljuk)
  általános és háziállattartói felelôsségbiztosítás (EU területi hatállyal)
  baleseti halál (mindenkire érvényes, aki a baleset idôpontjában a név szerint megjelölt
  biztosított hozzátartozója, és vele a kockázatviselés helyén, állandó jelleggel együtt él!)
  baleseti eredetô rokkantság (mindenkire érvényes, aki a baleset idôpontjában
  a név szerint megjelölt biztosított hozzátartozója, és vele a kockázatviselés
  helyén, állandó jelleggel együtt él!)
  baleseti eredetô csonttörés, csontrepedés (mindenkire érvényes, aki a baleset
  idôpontjában a név szerint megjelölt biztosított hozzátartozója, és vele a kockázatviselés
  helyén, állandó jelleggel együtt él!)
  baleseti mûtét (mindenkire érvényes, aki a baleset idôpontjában a név szerint megjelölt
  biztosított hozzátartozója, és vele a kockázatviselés helyén, állandó jelleggel együtt él!)
  baleseti égés (mindenkire érvényes, aki a baleset idôpontjában a név szerint megjelölt
  biztosított hozzátartozója, és vele a kockázatviselés helyén, állandó jelleggel együtt él!)

  Lakásdoktor (szakiparos ajánlása, valamint assistance szolgáltatás. Költségeit vészelhárítás
  esetén, a kötvényen megjelölt limitig a biztosító állja, azt az ügyfélnek a munka elvégzésekor
  nem kell kifizetni. A szerzôdésben szereplô biztosítási események esetén korlátlan számban,
  nem biztosítási esemény esetén évente egyszer vehetô igénybe. Amennyiben a számla a limitet
  meghaladó összegrôl szól, biztosítás eseményeknél a különbözetet a kárrendezés hagyomá-
  nyos rendje szerint, utólag megtéríti a biztosító. A Lakásdoktor szolgáltatását a 06(1)525-2737
  telefonszámon lehet igénybe venni a nap 24 órájában, az év 365 napján.)
  fagyasztott élelmiszerek megromlása (az áramszolgáltató hibájából, minimum 8 órás,
  egybefüggô áramszünet esetén)
  idegen háztartási ingóságok (a kötvényen megadott limitig a vendégek és a munkáltatótól
  használatra kapott vagyontárgyak is térülnek)
  magával vitt ingóság (EU)
  Díjbeszámítás munkanélküliség esetére biztosítás (Ha a szerzôdô munkanélkülivé válik,
  fél évre szünetel a díjfizetési kötelezettsége, a biztosítás szolgáltatásai azonban változatlanok
  maradnak)
  Sportfelszerelés-biztosítás (a kockázatviselés helyén kívül, az EU országaiban a szabadon
  hagyott sportfelszerelések lopáskárai, évente egyszer, limittel)



A kár rendezéséhez kérheti alkusza segítségét, de bejelentését megteheti közvetlenül is:

Vagyonbiztosítási kár esetén:
  telefonon az AEGON Call Centerén keresztül: +36 40 204 204
  online a www.aegon.hu weboldalon.

Lakásdoktor: +36 1 525 2737
Utasbiztosításnál: +36 1 460 1454
Kiterjesztett Garancia szolgáltatáshoz: +36 1 465 3655

Az alábbi vagyontárgyak biztosítása, illetve a felsorolt biztosítási szolgáltatások és
szolgáltatási csomagok kiegészítô biztosítás keretében bármely csomag mellé választhatóak:

  Készpénz és értékpapír (100.000- fölötti összeg csak páncélszekrényben/ széfben)
  Kerti növényzet (elemi károk, valamint udvari csôtörés feltárási munkálatai okozta károk)
  Vállalkozások üvegbiztosítása (kirakatszekrények, név- és cégtáblák, tükrök,
  bútorüvegek, hûtôpultok és hûtôajtók üvegezéseinek törése, repedése.
  Kizárólag vállalkozások tárgyi eszközeinek biztosítása esetén választható!)
  Személybiztosítás (élet és mûtéti biztosítás)
  Kockázati életbiztosítás
  Utasbiztosítás 
  Kiterjesztett garancia szolgáltatás
  Kisállatbiztosítás (betegség és baleset esetén az orvosi költségek)
  Garázsban tárolt személygépjármû biztosítás (elemi károk, valamint vezetékes vízkár
  a zárt garázsban tárolt, saját tulajdonú gépkocsiban)

3. Mit vállal még az AEGON?
Az épületekre, ingóságokra a biztosító által az egyes káreseményekre megállapított biztosítási ösz-
szegen felül, káreseményenként az épület vagy az ingóságok – a kettô közül mindig a magasabb 
a meghatározó – biztosítási összegének 5%-áig a biztosító átvállalja a következô költségeket is:
  rom- és törmelékeltakarítás, egyszeri takarítás
  a biztosítottat terhelô oltás, mentés
  tervezés és hatósági engedélyezés
  minden egyéb szükséges kárenyhítés

Ha a biztosított épületet biztosítási esemény által okozott kár miatt az illetékes hatóság lakhatatlanná 
nyilvánítja, a biztosító a fentiekben meghatározott limiten belül megtéríti az ideiglenes lakásbérleti
díját és a költözés költségeit.

4. Kit kell keresni,
 ha káresemény történik?



AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.2010. szeptember


