
AEGON
TREND Önkormányzati biztosítási csomag



vagyon- és felelősségbiztosítás az
önkormányzatok speciális igényeinek 
megfelelően

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. sikeres és hosszú idôre visszanyúló kapcsolatot 

ápol a közigazgatási és az önkormányzati szektor számos szereplôjével. Több tucatnyi helyi és

megyei önkormányzattal fennálló együttmûködésünk során folyamatosan kellett önkormányzati 

Partnereinkkel közösen megtalálni azokat a biztosítási konstrukciókat, megoldásokat, amelyek a

változó igazgatási-, gazdasági- és mûszaki környezethez igazodva megfelelô védelmet jelentenek 

az Önkormányzatok számára.

Az AEGON TREND Önkormányzati biztosítási csomagot úgy állítottuk össze, hogy a napi mûködés,

a közigazgatási, kulturális és szociális feladatok ellátása során felmerülô kockázatokkal szemben  

teljeskörû védelmet  jelentsen Partnereink számára.

A gazdasági szereplôk esetében általánosnak tekinthetô vagyon- és felelôsségbiztosítási csomagot 

az Önkormányzatok számára az alábbi fedezeti elemekkel egészítettük ki:

 Rendezvényszervezôi felelôsségbiztosítás

 Közterületek üzemeltetôi felelôsségbiztosítása (kátyú és sorfa károk)

 Hatósági jogkörben okozott károk fedezete

 Közmunkában résztvevôk biztosítása

 Szociális és egészségügyi ellátás felelôsségbiztosítása.

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

A következôkben az AEGON TREND Önkormányzati biztosítási csomag felépítését

és a biztosítási védelem elemeit részletesen is áttakinthetik.



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

és egyéb digitális eszközök sérülése, meghibásodása miatti károk térítésére.

Biztosítható egyéb eszközök: 

 Számítástechnikai eszközök 

 Irodatechnikai eszközök 

 Orvosi mûszerek, vizsgáló berendezések

Vagyonbiztosítás
Az AEGON TREND Önkormányzati biztosítási 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

A biztosítás tartalmazza a Vandalizmus fedezetét is, azaz biztosítási védelem kiterjed a vagyon-

tárgyakban okozott öncélú vagy a betöréses-lopás kísérlete során, külsô hatással végrehajtott

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

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. 



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.

A biztosító a károkat eseményenként és évenként a szerzôdésben megjelölt eseményenkénti,

illetve éves felsô összeghatárig téríti meg a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizet-

ôeszközben. A választható felelôsségbiztosítási limit 10 és 150 millió forint között lehet partnereink 

génye és a korábbi káralakulás függvényében.

Speciális biztosítási ajánlatunk
önkormányzatok számára
Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
Személyi sérüléses és dologi károk fedezete, amelyekért az önkormányzat, mint a rendezvény

szervezôje, koordinálója vagy lebonyolítója okozott, és amelyekért a magyar jog szabályai szerint,

ilyen minôségében kártérítési felelôsséggel tartozik.

Leggyakrabban fesztiválok, falunapok, majálisok alkalmával felmerülô, a rendezvény szervezésével

összefüggô kockázatokra kötött felelôsségbiztosítás.

A biztosítási fedezeti körébôl kizárt károk és események felsorolását a biztosítás szabályzata

tartalmazza részletesen.

Közterületek kezelésével összefügg felelôsségbiztosítás 
(Önkormányzati általános felelôsség kiterjesztés)

Ezen, választható felelôsségbiztosítás, a biztosított önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévô

közforgalmú utak, járdák fenntartásával, karbantartásával vagy az ezekkel összefüggésben

elkövetett mulasztás miatt okozott és 

közterületi növényi kultúrák (parkok növényzete, sorfák, egyéb közterületi növények)

kezelésével, karbantartásával vagy az ezekkel összefüggésben elkövetett mulasztás miatt

okozott károkra nyújt fedezetet.

A biztosítási fedezeti körébôl kizárt károk és események felsorolását a biztosítás szabályzata

tartalmazza részletesen.



Hatósági jogkörben okozott károk fedezete
A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett, a biztosított önkormányzat által okozott azon károkat,

amelyeket mûködése során, hatósági jogkörében eljárva, eljárás lefolytatása vagy

a határozathozatal során, illetve határozat tartalmával összefüggésben okozott.

A biztosítási fedezeti körébôl kizárt károk és események felsorolását a biztosítás szabályzata 

artalmazza részletesen.

Közmunkában résztvevôk fedezetbe vonása
A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a biztosított önkormányzat által szervezett

és a felügyeletében, valamint közvetlen irányításával végzett közmunka során

az olyan, a közmunkában résztvevô magánszemély által - a munkavégzés során,

annak a helyszínén, a számára az írásbeli utasításban vagy munkanaplóban rögzített

munkavégzése kapcsán, a közmunka idôtartama alatt- üzemi baleset folytán elszenvedett

károkat, amelyekért, mint a közmunka szervezôje a Munka törvénykönyve szerint

felelôsséggel tartozik vagy

azokat a károkat, amelyeket a közmunkában részt vevô magánszemélyek a munkavégzés

során, annak helyszínén és idôtartama alatt, az írásbeli utasításban vagy munkanaplóban, 

szerzôdésben rögzített munkavégzés során idegen harmadik személynek okoznak és

amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelôsséggel tartozik.

A biztosítási fedezeti körébôl kizárt károk és események felsorolását a biztosítás szabályzata

tartalmazza részletesen.

Szociális- és egészségügyi ellátás felelősségbiztosítása 
Ezen kiegészítô alkalmazásával, a biztosító megtéríti az egészségügyi szolgáltatást hatósági engedély 

birtokában, saját nevében folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet végzett szolgáltatással 

összefüggô károkozás miatt, a szolgáltatást igénybe vevônél bekövetkezô személysérülés, és/vagy

vagyoni károkat, amelyet a magyar jog szerint a biztosítási szerzôdés biztosítottjának kell teljesítenie.

A biztosítási fedezeti körébôl kizárt károk és események felsorolását a biztosítás szabályzata

tartalmazza részletesen.

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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