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Vagyon- és felelősségbiztosítás
gyógyszertárak és gyógyszerészek
számára

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. több évtizedes tapasztalattal rendelkezik 

a kisvállalati és családi vállalkozások vagyonbiztosításának területén. Ezt a tapasztalatot 

felhasználva és az egyes tevékenységi körök (szolgáltatás, gyógyellátás, termelés) eltérô 

igényeit szem elôtt tartva, Trend Pharma vagyonbiztosítási csomagunkat úgy állítottuk össze, 

hogy gyógyszertárak és gyógyszerészek speciális igényei számára optimális biztosítási 

védelem legyen kialakítható.

Egy vállalkozás mûködése során elengedhetetlen az öngondoskodás, a vagyon tudatos 

védelme. Az elôrelátó tervezés része kell, hogy legyen a mindennapi mûködés folyamatos-

ságához szükséges eszközök védelme, egy-egy nem várt esemény, természeti katasztrófa

vagy emberi károkozás hatásainak gyors elhárítása, a saját anyagi terhek minimálisra 

csökkentése. Figyelmet kell fordítani ugyanakkor a végzett tevékenységbôl származó

egyedi kockázatok kezelésére is. lyen lehet például a

 gyógyszertári és gyógyszerész felelôsségbiztosítás 

 vényekre vonatkozó vagy a

 hûtött készletek biztosítása.

Célunk, hogy az egyedi igényeknek megfelelve, komplex biztosítási
védelmet tudjunk nyújtani gyógyszerész ügyfeleink számára is. 





Vagyonbiztosítás
A TREND Pharma biztosítási alap csomag vagyonbiztosítási fedezete kiterjed és

védelmet nyújt az alábbi események által okozott károkra és azok helyreállítására:

 Tûz 

 Robbanás és összeroppanás 

 Villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása 

 Vihar, árvíz és felhôszakadás 

 Vezetékek törése 

 Földmozgás, ismeretlen üreg beomlása 

 Jégverés és hónyomás 

 Idegen légi és földi jármûvek által okozott károk 

 Elektromos áram által okozott tûzkárok

Lehetôség van több kiegészítô biztosítási elem választására is, ilyen lehet például:

 Elfolyt víz miatti többletköltség fedezete

  Nem csak a vezeték cseréje és a helyreállítás költsége, hanem az elfolyt víz is

  jelentôs többletköltséget jelenhet. Ezen kiegészítô választása esetén a biztosító

  megtéríti ezt a költséget is.

 Vandalizmus fedezete

  A biztosítási védelem kiterjesztése a vagyontárgyban okozott öncélú vagy a

  betöréses-lopás kísérlete során, külsô hatással végrehajtott tárgyrongálás, részbeni

  vagy teljes eltulajdonítás, felületi sérülések okozása (graffiti) miatti károkra.

 Adatmentési fedezet

  A biztosító tûz-, robbanás- és villámcsapás bekövetkezésének esetén megtéríti

  a károsodott, adathordozót tartalmazó informatikai eszköz adatmentésének költségeit.



Kiegészítô betöréses lopás- és rablásbiztosításunk a tárgyi eszközök, készletek és készpénz betörés miatti

eltulajdonítása mellett védelmet jelent 

 a rablás és 

 a pénzszállítással megbízott személy, azaz a pénztári 

 küldött kirablása miatt bekövetkezô veszteségekre

Az üvegbiztosítás az épületek nyílászáróinak és belsô üvegezésének törés miatt szükségessé váló

pótlására jelent megoldást, így fedezetbe kerülnek a belsô vitrinek és áru bemutató pultok üvegfelületei,

az üvegpolcok is.

Elektromos berendezések
és készülékek biztosítása
Ezen kiegészítô biztosítás lehetôséget nyújt a számítógépek és kiegészítôk, perifériák, mérômûszerek,

mérlegek és egyéb digitális eszközök sérülése, meghibásodása miatti károk térítésére.

Biztosítható egyéb eszközök: 

 Számítástechnikai eszközök 

 Irodatechnikai eszközök 

 Orvosi mûszerek, vizsgáló berendezések





Felelősségbiztosítás
Mire terjed ki a felelôsségbiztosítás?

A biztosítási módozattól függôen a Biztosító a Biztosított helyett megtéríti a biztosított által okozott

 személyi sérülésbôl eredô kárt: valakinek a halála, testi sérülése

 vagy egyéb egészségkárosodása folytán bekövetkezett kár, 

 dologi kárt: idegen dologban okozott kár.

Biztosítottnak minôsül:

 az 1994. évi LIV. tv. értelmében személyes gyógyszertár mûködtetési joggal rendelkezô

 gyógyszerész, és a biztosítási szerzôdésben név szerint megjelölt, a szerzôdôvel

 munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló gyógyszerész

 és gyógyszerész-asszisztens, 

 közalkalmazott gyógyszerész és gyógyszerész-asszisztens esetén szerzôdô és egyben

 biztosított az ôt munkaviszony keretében foglalkoztató munkáltató.

Vényekre vonatkozó biztosítási
megállapodás
A Biztosító megtéríti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott készítmények 

vényeinek a szerzôdésben biztosított káresemények miatti károsodása, megsemmisülése vagy

eltû nése miatt keletkezett vagyoni károkat. A kártérítés felsô határa 1.500.000 Ft káreseményenként,

de legfeljebb 4.500.000 Ft évente a szerzôdés egészére vonatkozóan.



Hűtött készletre vonatkozó biztosítási 
megállapodás
A Biztosító megtéríti az elôírás szerint hûtve tárolandó készletekben az elégtelen hûtés miatt keletkezett 

károkat, amennyiben az valamely szerzôdésben biztosított káresemény vagy a hûtôberendezés

meghibásodása miatt következik be. A Biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll fenn, ha a kár elégtelen 

áramellátás következményeként keletkezik. A kártérítés felsô határa 1.000.000 Ft káreseményenként, de 

legfeljebb 3.000.000 Ft évente a szerzôdés egészére vonatkozóan.

A szerzôdést érintô, általános információk

A biztosítási szerzôdés, a kockázatviselés idôtartama 

A biztosítás a Szerzôdô és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. közötti írásbeli

megállapodással jön létre, a szerzôdés szerinti idôponttól.

A szerzôdés külön megállapodás hiányában határozatlan tartamra szól, és a biztosítás megszûnéséig 

viselünk kockázatot.

Díjfizetés

A biztosítás díját a szerzôdés szerinti idôszakonként az idôszak elsô napján kell teljesíteni, a díjfizetés 

elmaradása a szerzôdés megszônését eredményezheti. A biztosító kérésre külön számlát is kiállít.

Mit jelent az önrészesedés?

A biztosítási kockázatokra vonatkozóan a szerzôdésben önrészesedés kerül meghatározásra, amelyet 

kár esetén a Biztosított vállal. Így az adott szolgáltatási összegbôl ez minden esetben levonásra kerül.







Mit tegyenek, ha bekövetkezett
a káresemény?
Káresemény bekövetkezését az Önök cégének, mint biztosítottnak haladéktalanul,

azonban legkésôbb 2 napon belül szükséges bejelentenie hozzánk

az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

 1091 Budapest, Üllôi út 1.

 Tel.: 06-1/476-5605

 fax: 06-1/476-5620

 E-mail: vagyonkar@aegon.hu

Elérhetôségeink
Információs vonal: 06-1 477-4808 

Kockázatvállalással kapcsolatos információk: vagyonuzletag@aegon.hu 

Kárrendezéssel kapcsolatos információk: vagyonkar@aegon.hu 

Adminisztrációval, szerzôdéskezeléssel,

számlázással kapcsolatos információk: vagyonadmin@aegon.hu 

Honlapunkon — a www.aegon.hu címen — naponta friss információkkal állunk rendelkezésükre.

Bízunk abban, hogy biztosítási termékünk felkeltette érdeklôdésüket,

és részletes feltételeirôl, szabályzatáról további tájékoztatással szolgálhatunk Önöknek.

Társaságunk felügyeleti szerve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

(1535 Budapest 114., Pf. 777)
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