
I. VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

1. Készpénz biztosítás
Készpénzt, valutát, értékpapírt, betétkönyvet ért, a biztosítási szerződésben található károkra. 
Választható limitek: 50e Ft – 100e Ft – 150e Ft – 200e Ft – 250e Ft

2. Kerti növényzet biztosítás
A kockázatviselés helyén található telepített növényzet (pl. fa, bokor, tuja) és saját szükségletre 
termesztett konyhakerti növények tűz, elemi kár (jégverés is), vandalizmus és udvari csőtörés fel-
tárási munkálatai miatt okozott károk.
Választható limitek: 50e Ft – 100e Ft – 150e Ft – 200e Ft – 250e Ft

3. Vállalkozások üvegbiztosítása
Kirakatszekrények, név- és cégtáblák, tükrök, bútorüvegek, hűtőpultok és hűtőajtók üvegezéseinek 
törése, repedése. Csak keresőtevékenységek vagyontárgyaival együtt választható.
Választható limitek: 50e Ft – 100e Ft – 150e Ft – 200e Ft – 250e Ft

4. Kegyeleti életbiztosítás
Kegyeleti céllal köthető életbiztosítás. Biztosított lehet a kárbiztosítás név szerint megjelölt biz-
tosítottja, vagy annak hozzátartozója (akár eltérő címen élő is). Belépési kor 18 és 65 év között, ki-
lépési kor nincs. Választható biztosítási összeg: 300000 Ft és 600000 Ft. Féléves várakozási idő.

5. Személybiztosítás
Bármely okú halál, műtéti térítés.
Személyenként választható egységszám: 1 – 2 – 3.
1 egység szolgáltatása:
■ Bármely okú halál 198700 Ft
■ Műtéti térítés 8200 Ft – 163600 Ft
Az éves díj kortól és a választott egységszámtól függ.
Belépési kor 18 és 65 év között, kilépési kor nincs.

6. Kockázati életbiztosítás
Csökkenő fedezetű kockázati életbiztosítás, 1 vagy 2 biztosított. 
Kezdeti biztosítási összeg: 500 000 Ft – 8 000 000 Ft. 
Választható tartam: 1–20 év.
Az éves díj kortól és a választott kezdeti biztosítási összegtől függ.
Belépési kor: 18 és 65 év között; kilépési kor: 70 év.

7. Utasbiztosítás
Egészségügyi-, utazási segítségnyújtás és biztosítás, valamint poggyászbiztosítás. A külföldi (Eu-
rópa) utazások száma korlátlan, de az egyidejű külföldi tartózkodás legfeljebb 20 nap lehet.
■ egészségügyi biztosítás 20 000 EUR/kár
■ szemüveg pótlása 100 EUR
■ fogászat 120 EUR
■ beteglátogatás 50 EUR/nap, max. 4 nap
■ telefonköltség 80 EUR
■ plusz tartózkodás  50 EUR/nap, max. 4 nap
■ gyermek hazaszállítása limit nélkül
■ holttest hazaszállítása limit nélkül
■ idő előtti hazautazás limit nélkül
■ poggyászbiztosítás 150 000 Ft
■ úti okmányok pótlása 20 000 Ft
Éves díj: 3810 Ft/fő

8. Kiterjesztett garancia biztosítás
A háztartásban előforduló elektromos eszközöknek (háztartási kis és nagygépek, szórakoztató elektronikai 
eszközök) amelyeknek vásárláskori értéke meghaladja a 20000 Ft-ot, 48 hónapnál nem régebben vásárol-
ták őket, de már nem érvényes rájuk a garancia, a javítását, illetve indokolt esetben a cseréjét téríti meg a 
biztosító. Nem biztosítottak a telefonok, számítógépek, fotóeszközök, hordozható médialejátszók, PDA-k, 
játékkonzolok. A szolgáltatás 300000 Ft értékig teljes körű, e fölött arányos. 
Éves díj: 3810 Ft

9. Kisállat biztosítás
6 hónapnál idősebb, de 7 évnél fiatalabb (a már biztosított állatok esetében a biztosítási védelem nem 
ér véget a korhatár elérésével) kutya, macska balesetből vagy betegségből eredő állatorvosi kezeléseinek 
költsége. A biztosítás megkötésének feltétele a mikrochipes azonosító megléte.
A biztosítási szolgáltatás felső határa 60000 Ft/kár.
A kisállat biztosítási kiegészítő 10000 Ft-os eléréses önrészt tartalmaz.
Éves díj: 14300 Ft/állat

10. Garázsban tárolt személygépjárművek biztosítása
A főépület vagy melléképület garázsában tárolt személygépjárművek tűz- és elemi káraira, vala-
mint vezetékes vízkár esetére.
Választható biztosítási összegek: 3000000 Ft/álláshely  
vagy 6000000 Ft/álláshely.
Éves díj: 2380 Ft/álláshely vagy 4760 Ft/álláshely

11. Adatmentés
A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a jelen feltételek szerinti biztosítási eseményekből 
következő adatvesztés esetén az adat-visszanyerési eljárásból fakadó költségeket a szerződésben 
vállalt összeghatárig a biztosított helyett megtéríti a szolgáltatást végző Kürt Zrt. részére.

A helyreállítást a következő adathordozók kára esetén térítjük:
■ asztali számítógép merevlemeze
■ notebook, netbook merevlemeze,
■ tablet pc merevlemeze,
■ házimozi beépített merevlemeze,
■ kamera merevlemeze.

■ digitális fényképezőgépben használt memóriakártya,
■ digitális kamerában használt memóriakártya,
■ fenti eszközökben használt memóriakártya,
■ pendrive.
Nem térülnek a mobil telekommunikációs eszközök-, mobil navigációs eszközök-, multimédia leját-
szók memóriakártyáinak adat-visszanyerési költségei.
Éves díj: 3810 Ft

12. Gépjármű assistance
A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a biztosítottak 
tulajdonában álló, jelen szerződésben biztosított gépjárműveinek mozgás- vagy üzemképtelensége 
esetén assistance szolgáltatást nyújt:
helyszíni javító küldése, szállítás autómentővel,  tárolás (max. 3 nap), telefonon keresztüli segít-
ségnyújtás és idegen nyelvű vésztolmácsolás,  üzenetközvetítés, útvonal és utazási tanácsadás,  
kisegítő elutazás.
Amennyiben a menetképtelenné vált gépjármű javítása a káresemény napján előre láthatólag nem fe-
jeződik be, az alábbi szolgáltatások közül választhatunk:
kölcsön gépjármű,  szállás, továbbutaztatás szervezése busszal vagy vonattal.
Éves díj: 5360 Ft

13. Aegon orvosi telefonügyelet
Orvosi tanácsadás, valamint a mentők, az orvosi ügyelet, és előzetes regisztrációt követően a hoz-
zátartozók értesítése vészhelyzet esetén, a nap 24 órájában, az év minden napján.
Éves díj: 3810 Ft

14. Síremlékek, kripták biztosítása
Az ajánlaton beazonosítható módon megjelölt és igazoltan a biztosított által fenntartott sírem-
lékben, kriptákban az alapbiztosítási események, valamint a lopás, rongálás, vandalizmus által 
okozott károkat téríti a választott értékhatárig.

15. All risk kiterjesztés
A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak azon kárait, amelyeket a szerződő/biztosított 
akaratától és tevékenységétől függetlenül bekövetkező olyan esemény okoz, mely hirtelen, várat-
lanul lép fel, és a szerződésből nincs kizárva (ld. szabályzat).

Az all risk kiegészítés csak XL és XXL csomaghoz választható, és kötelező hozzá a kész-
pénzbiztosítás és családi ház esetén a kerti növényzet biztosítás megkötése.

II. KEDVEZMÉNYEK

Maximálisan adható kedvezmények új kötésre:

Kedvezmények S M L XL XXL Épület Ingóság S+ Ingóság XL+
Csomag 8% 10% 12% 14% 16% 0% 5% 10%
Tartam 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Értékesítői 0–30% 0–30% 0–30% 0–30% 0–30% 0–30% 0–30% 0–30%
Alapterület* 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Panel* 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Senior 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Összesen 53% 55% 57% 59% 61% 45% 50% 55%
* seniorral együtt nem adható

Maximálisan adható kedvezmények átdolgozásra:

Kedvezmények S M L XL XXL Épület Ingóság S+ Ingóság XL+
Csomag 8% 10% 12% 14% 16% 0% 5% 10%
Tartam 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Értékesítői 0–20% 0–20% 0–20% 0–20% 0–20% 0–20% 0–20% 0–20%
Alapterület* 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Panel* 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Senior 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Összesen 43% 45% 47% 49% 51% 35% 40% 45%
* seniorral együtt nem adható
Árgarancia: Hároméves fix tartamra kötött szerződés esetén tartamkedvezmény nem adható. A biztosító 
garantálja, hogy ezen hároméves tartam során a díjat semmilyen indokkal nem változtatja. Ezen idő alatt a 
szerződés nyilatkozattal nem módosítható, ajánlaton pedig csak előzetes engedéllyel dolgozható át.

Díjfizetési kedvezmény éves féléves negyedéves havi
Csoportos beszedés 3 000 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft 1 200 Ft
Egyéni utalás 3 000 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft –
Csekk 2 000 Ft – – –

III. KIT KELL KERESNI, HA KÁRESEMÉNY TÖRTÉNIK?

Vagyonbiztosítási kár esetén:
telefonon az Aegon Call Centerén keresztül: +36 1 477 4800
online a www.aegon.hu weboldalon.
Lakásdoktor: +36 1 525 2737
Utasbiztosítás: +36 1 883 4600
Gépjármű assistance: +36 1 483 2555
Kiterjesztett Garancia szolgáltatás: +36 1 465 3655
Aegon orvosi telefonügyelet: +36 1 461 1517

Érvényes: 2016. május 1-tőlMa tegyünk a holnapért!



Biztosított vagyoncsoportok Épület és ingóság
Épület

Ingóság

 XXL XL L M S S+ XL+

Tűz        

Robbanás        

Villámcsapás elsődleges hatása        

Villámcsapás másodlagos hatása        

Vihar        

Felhőszakadás        

Árvíz        

Hónyomás        

Jégverés        

Földrengés        

Földcsuszamlás        

Kő- és földomlás        

Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása        

Idegen jármű ütközése        

Idegen tárgy rádőlése        

Betöréses lopás        

Rablás        

Rongálás        

Alap üvegkár      

Vezetékes vízkár        

Sérült csővezeték cseréje        

Dugulás miatti vízkár        

Általános felelősségbiztosítás (EU) 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M

Háziállattartói felelősségbiztosítás 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M 22,87 M

Idegen háztartási ingóságok 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Magával vitt ingóság (EU) HI 5% HI 5% HI 5% HI 5% HI 5% HI 5% HI 5%

Fagyasztott élelmiszerek megromlása HI 2% HI 2% HI 2% HI 2% HI 2% HI 2% HI 2%

Munkanélküliségi díjátvállalás 6 hó 6 hó 6 hó 6 hó 6 hó 6 hó 6 hó 6 hó

Beázás       

Beázás nyitva hagyott nyílászárón 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Elvesztés, elveszés 

(kulcs, bankkártya, személyi okmány)
    

Baleseti halál 1 402 000 701 000 350 500 350 500 350 500

Baleseti eredetű rokkantság (100%) 2 804 000 1 402 000 701 000 701 000 701 000

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés 37 600 18 800 9 400 9 400 9 400

Vandalizmus és leszerelés, graffiti 250 000 150 000 100 000 50 000

Különleges üvegkár 250 000 150 000 100 000 50 000 150 000

Kiegészítő üvegkár   

Tűz nélküli füst és koromszennyeződés      

Elfolyt víz térítése 150 000 100 000 50 000

Baleseti műtét 46 800 23 400 11 700 11 700

Baleseti égés 140 400 70 200 35 100 35 100

Lakásdoktor   

Szabadban tárolt vagyontárgyak 250 000 150 000 50 000

Sportfelszerelés 250 000 100 000 50 000 100 000

Besurranás, jóhiszemű beengedés 150 000 50 000 100 000

Napkollektor 1 000 000 200 000

Bármely csomaghoz választható különdíjas kockázatok és kiegészítő biztosítások

Készpénzbiztosítás választható választható választható választható választható választható választható

Kerti növényzet biztosítás választható választható választható választható választható választható

Síremlékek, kripták biztosítása választható választható választható választható választható választható választható választható

Vállalkozások üvegbiztosítása választható választható választható választható választható választható választható

Személybiztosítás, kockázati és kegyeleti 

életbiztosítás
választható választható választható választható választható választható választható választható

Aegon orvosi telefonügyelet választható választható választható választható választható választható választható választható

Utasbiztosítás választható választható választható választható választható választható választható választható

Kiterjesztett garancia biztosítás választható választható választható választható választható választható választható

Kisállat biztosítás választható választható választható választható választható választható választható választható

Garázsban tárolt személygépjárművek választható választható választható választható választható választható

Adatmentés választható választható választható választható választható választható választható

Gépjármű assistance választható választható választható választható választható választható választható választható

All risk kiterjesztés választható választható
Építés alatti vagy fa falazatú épület biztosítása, valamint rábiztosítás esetén csak az „S” csomag választható, vagy moduláris LSZB Plusz köthető.
Nem állandóan lakott épületre csak „S” illetve „Épület” csomag választható, vagy moduláris LSZB Plusz köthető.

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz
Alkuszi csomagok


