
1. Kárbejelentés

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül kell az alábbi elérhetőségeinken bejelenteni:

Ügyfél Partner 
   Honlapunkon: az online lakásbiztosítási kárbejelentés menüpontunk alkalmazásával
   Telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06-1-477-4800 telefonszámon
   Regisztrált partnereink a 06-1-477-4809 alkuszi vonalon
   Online ügyfélszolgálatunkon (regisztráció szükséges) a kárbejelentés menüpont alkalmazásával
   Személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban

Kárbejelentéskor munkatársaink megvizsgálják a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik, hogy a feltételek alapján
a bejelentett káresemény beletartozik-e a vonatkozó biztosítás kockázatviselési körébe, illetve hogy tartalmaz-e önrészesedést,
és ha igen, mekkora a mértéke.

Tipp: A leggyorsabb és legkényelmesebb kárrendezés csak néhány kattintás. Amennyiben az online felületen teljes körűen 
kitöltöd a kárbejelentőt, illetve minden szükséges dokumentum a rendelkezésünkre áll, úgy a kárigény elbírálása jelentősen 
lerövidülhet.

Lakásbiztosítási
kárrendezési kisokos



Sikeres kárbejelentéshez minimálisan az alábbi adatok szükségesek:

  Biztosítási szerződés azonosítószáma
  Kár rendezésében illetékes személy neve, címe, telefonos és elektronikus elérhetősége
  Felelősségi kár esetén a károsult neve, címe, telefonos és elektronikus elérhetősége és bankszámlaszáma
  Káresemény rövid leírása, károsodás időpontja és helye (emelet, ajtószámmal együtt), károsodott vagyontárgyak megnevezése
  Várható, becsült kárösszeg
  Bankszámlaszám, ahová a kártérítést utalhatjuk
  Ha rendelkezésre áll, úgy kérjük, a káreseménnyel kapcsolatos fotókat, számlákat, hatósági és egyéb dokumentumokat

Fontos, hogy Ügyfelünk a kár bejelentésétől számított 5 napig a károsodott vagyontárgy állapotán ne változtasson, illetve csak a kár 
mértékének csökkentése érdekében szükséges – de a biztosító kárfelmérését nem akadályozó – ésszerű kárenyhítési intézkedéseket 
tegye meg. Kérjük továbbá, hogy a fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket további 30 napig őrizze meg 
Ügyfelünk változatlan állapotban. Amennyiben a kár rendezéséhez helyszíni szemle szükséges, úgy a szemle időpontjának egyeztetése 
érdekében az eljáró kárszakértő telefonon vagy írásban felveszi a kárban illetékes személlyel a kapcsolatot.

2. Kárrendezéshez szükséges dokumentumok

A kárigény elbírálhatóságához – a biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének 
megállapításához – káresettől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükség. Ezek mielőbbi benyújtásával 
gyorsítható a kárrendezés.

A hatósági intézkedést igénylő károk esetén (tűz, robbanás, betöréses lopás- és rablás, besurranás, illetve a vandalizmus) 
a károkat a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni az eljáró hatóságnál. Az elfolyt víz mennyiségének-, illetve az 
áramkimaradás tényének és hosszának igazolását pedig a területileg illetékes szolgáltatótól kell beszerezni Ügyfelünknek.

Elemi károk (A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek)

  épület helyreállítási/javítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók
  a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
  vállalkozásra kötött vagyontárgyak káraiban leltár, beszerzési számla, ÁFA nyilatkozat
  régebbi engedélyezési/kivitelezési tervek, alaprajzok
  szakvélemény a károsodott készülékekről, ingóságokról

Betöréses lopás, rablás (A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek)
  az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
  az eltulajdonított nemesfémtárgyak azonosítására alkalmas tételes lista
  (Tipp: A nyomtatványok letölthetőek a https://www.aegon.hu/lakasbiztositas/lakasbiztositas-karbejelentes.html honlapunkról is)
  rendőrségi feljelentés, vagy lezáró határozat, indokolt esetben zárszakértői szakvélemény (rendőrségi)
  tulajdonjogot igazoló dokumentumok: számlák, garanciajegyek, adásvételi szerződés, családi fotók (Aegon specifikus)

Villámcsapás másodlagos hatása miatti túlfeszültségkár
(A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek)
  meghibásodott elektromos berendezést szakszervizben kell bevizsgáltatni
  ha gazdaságosan javítható, akkor a javításról számlát és szakvéleményt kell benyújtani
  ha gazdaságosan nem javítható, akkor szakvéleményt kell benyújtani, mely tartalmazza a kalkulált javítási költséget,
  a károsodott vagyontárgy pótlási értékét és az esetleges maradványértékét
  FONTOS!!! A villámcsapás okozta kárigény esetén a biztosító egyéb jelzéséig a készülékek bevizsgálását,
  javítását – a kárhelyszínről történő elszállítását – nem szabad megkezdeni. A bevizsgálásról kiállított szakvélemény
  mindig tartalmazza a hiba kiváltó okát, a károsodott eszköz tulajdonosának nevét, címét, pontos gyártmányt, gyártási évet.

Vízkár, csőtörés (A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek)
  a hiba okának megtalálása (műszeres vizsgálat vagy feltárás) után jelentse az ügyfél a kárt. 
  helyreállítást a további károk elkerülése érdekében el kell végezni, de a kárkori állapotról fotók készítése, illetve a sérült
  csővezeték megőrzése szükséges a kárbejelentés tartalmának ellenőrzése miatt
  FONTOS!!! Társasházi biztosítások esetén a biztosított csak a helyszíni kárfelmérést követően kezdje meg a helyreállítást,
  a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. Amennyiben a további károk
  megelőzése érdekében a helyreállítás halaszthatatlan, úgy minden esetben kérjük fotókkal dokumentálni az eredeti
  (károsodott) állapotokat, valamint a kicserélt sérült csőszakaszok megőrzését a szakértői szemléig.
  a számlán/árajánlaton legyen feltüntetve a cserélni szükséges csővezeték minősége, hossza és az elvégzett munkák,
  feltárási munkák minősége, mennyisége, helyreállításhoz szükséges anyagok és mennyiségek



Üvegtörés (A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek)
  szakemberrel történő helyreállításról számla vagy árajánlat
  amennyiben a biztosító a helyreállítás megkezdését engedélyezi, úgy annak megkezdésére előzetes szakértői szemle nélkül
  is lehetőség van. Azonban ilyen esetben is célszerű a törött üvegfelületek fotókkal történő dokumentálása a kárbejelentés
  tartalmának későbbi ellenőrizhetősége miatt
  FONTOS!!! Társasházi biztosítások esetén a biztosított csak a helyszíni kárfelmérést követően kezdje meg a helyreállítást,
  a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat.
  a számlán legyen feltüntetve a kicserélt és a beépített üvegek pontos fajtája, mérete, mennyisége

Felelősségi károk (A károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy mely iratok szükségesek)
  a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista (károsultként)
  épület helyreállítási árajánlatok, számlák (károsultként)
  károkozói nyilatkozat (károsultként vagy károkozóként)
  gépjárműben történt károkozás esetén a gépjármű tulajdonosa részéről szükség van a gépjármű kárbejelentő nyomtatvány
  kitöltésére is
  amennyiben rendőrségi intézkedés is történt az ügyben (pl. közúti baleset), úgy a hatósági dokumentumok másolatára is
  szükség lesz.

Minden esetben a károsodás mértéke, összetettsége határozza meg, hogy adott kárügyben a biztosítónak mely iratokra van 
szüksége az igény elbírálásához. A szükséges dokumentumok körét a szerződési feltételek tartalmazzák, de a biztosítottnak 
minden esetben joga van olyan további bizonyítékok felmutatására, amelyeket követelésének érvényesítéséhez szükségesnek lát.

A kárrendezéshez szükséges iratokat kérjük, a kárszám, szerződő név és szerződés szám megjelöléssel
az Országos Kárrendezési Központunkhoz benyújtani:

Ügyfél Partner
 E-mail: lakaskar@aegon.hu  E-mail: lakas.alkuszinfo@aegon.hu 
 Levélcím: 9701 Szombathely, Pf. 63  Levélcím: 9701 Szombathely, Pf. 63
 Telefon: 06-1-477-4800  Telefon: 06-1-477-4809 (csak regisztrált partnerek részére)
 Fax: 06-1-476-5704  Fax: 06-1-476-5704

FONTOS!!! A biztosító jogosult a benyújtott helyreállításról és javításról szóló számlákat és árajánlatokat, illetve minden egyéb 
dokumentumot ellenőrizni. Így azokat minden esetben számlarészletezővel együtt kell kérni a szakembertől, mely tartalmazza
a felhasznált mennyiségeket, anyagokat és azok egységárait, illetve a munkadíjat és a szakvéleményét.

Tipp: Ügyfelünk folyamatban lévő károkról legegyszerűbben a 06-1-477-4800-as telefonos ügyfélszolgálatunkon tud 
érdeklődni, de természetesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve e-mailben az ugyfelszolg@aegon.hu; lakaskar@aegon.hu 
címen is megteheti. Alkuszok számára gyors segítséget nyújt az alkuszi CC a 06-1-477-4809-es telefonszámán (használatához 
regisztrálni kell, kérlek, érdeklődj területi kapcsolattartódnál), illetve e-mailben a lakas.alkuszinfo@aegon.hu, gépjármű károk 
esetében: gepjarmu.alkuszinfo@aegon.hu.

3. Kártérítés

Szolgáltatásunk az igénybejelentést követő 15 napon belül esedékes. Ha a kártérítési összeg kifizetéséhez valamilyen igazoló okiratot 
köteles Ügyfelünk bemutatni, akkor a határidőt attól a naptól számítjuk, amikor az utolsó szükséges irat a biztosítóhoz beérkezett.

Tipp: Javasoljuk, hogy a kártérítést bankszámlaszámra kérje Ügyfelünk, ugyanis így a kártérítés megindítását követő 
munkanapon már rendelkezésére áll az összeg, míg postai utalásnál a teljesülés akár további 5-7 munkanapot is igénybe vehet.

FONTOS!!! Ha a biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt – és a biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal 
van ellátva – akkor a bank és ügyfél között létrejött záradék alapján, az ott meghatározott kártérítési limitösszeg feletti 
kártérítést csak a zálogjogosult lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizethetjük ki a biztosítottnak (zálogkötelezettnek).

Lakásdoktor assistance szolgáltatás
Amennyiben a szerződés rendelkezik jelen kiegészítő assistance szolgáltatással, úgy a biztosító a szerződési feltételek 
értelmében – szerződött partnerén keresztül – vállalja a vészelhárítási és egyéb, háztartási assistance (gyors segítség), 
kisiparosi kivitelezői, javítói jellegű szolgáltatás megszervezését elsődlegesen a következő szakmákban: víz-, gáz-, fűtésszerelő; 
tetőfedő; üveges; villanyszerelő; duguláselhárító; zárjavító; lakatos. Ez azt jelenti, hogy Ügyfelünknek a limitösszegig terjedő 
költségeket nem kell megelőlegeznie, a biztosító közvetlenül a szakemberrel számol el.

Amennyiben a vészelhárítás a biztosítási szerződés valamely szabályzatában meghatározott kockázathoz kapcsolódik
(pl. csőtörés, üvegtörés, tetőkár), úgy azokra korlátlan számban, míg az egyéb vészelhárítások munkáit biztosítási évente egy 
alkalommal lehet igénybe venni. 

FONTOS!!! A Lakásdoktor szolgáltatást NEM a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehet igénybe venni, hanem a szerződött 
partner (EuropAssistance) saját Call Centere segítségével, a hét minden napján 24 órában elérhető 06-1-52-52-737 telefonszámon.



Szolgáltató ajánlása
A Lakásdoktor szolgáltatás keretében lehetőség van a vészhelyzeten kívüli esetekben is igénybe venni a szerződött 
szolgáltatókat. A szakemberek kiajánlását a Lakásdoktor szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata végzi. Az ilyen, nem 
vészelhárítás jellegű szakemberajánlás útján elvégzett munkák költségei a biztosítottat terhelik.

4. Felülvizsgálati lehetőség

Amennyiben Ügyfelünk kárügyének rendezésével, a kártérítési összeggel, vagy biztosításával kapcsolatban kérdés, észrevétel vetődik 
fel, esetleges pótszemle vagy felülvizsgálati igényét szeretné bejelenteni, úgy az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésre:
  Telefonos ügyfélszolgálatunkon: 06-1-477-4800 (hétköznap 8:00–18:00, csütörtökön 08:00–20:00 óra között)
  Ügyfélszolgálati irodáinkban (irodáinkat és azok nyitva tartását megtekintheti a www.aegon.hu honlapon)
  E-mailben: lakaskar@aegon.hu
  Levélben: Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely, Pf. 63
  PKR rendszeren keresztül

FONTOS!!! A sikeres igénybenyújtáshoz szükséges az ügyfél szerződésszáma, káresemény azonosításához kárszám (esetleg 
kárbejelentési azonosító) illetve a röviden megfogalmazott igény, valamint az azt alátámasztó dokumentumok (pl. számlák, 
árajánlatok, tulajdonjogi igazolások, fotók stb.).

Tipp: Kollégáink számára a telefonos ügyfélszolgálatot, illetve az elektronikus levelezést és a PKR használatát javasoljuk 
elsődlegesen.

Bízunk benne, hogy ezzel a kisokossal tovább javítjuk a Ti és Ügyfeleink elégedettségét is!


