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Vagyonbiztosítások
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• TREND Master Vagyonbiztosítás – FrontEnd-en köthető

• Tűz- és elemi károk (alapbiztosítás)

• Betöréses lopás és rablás

• Üvegtörés

• Tűz-üzemszünet

• Géptörés

• Elektromos berendezések biztosítása

• Szállítmány- és munkaeszköz szállítás

Vagyonbiztosítások
Vállalkozói vagyonbiztosítás
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• TREND Master Vagyonbiztosítás – jellemzők

• 500.000.000,- Ft biztosítási összegig, ezen belül a kiegészítők limitálva

• Halasztott díjfizetés

• Új érték biztosítás

• Többletköltségek díj nélkül, a biztosítási összeg 10%-ig

• Választható záradékok (kiegészítők)

• Merevlemez- és flash memória adatmentés biztosítás – 300.000 Ft-ig 

• Beázás és vízkár extra fedezet (fagyás, tömítetlenség, dugulás) 

• Elfolyt víz miatti többletköltség fedezete – 100.000 Ft-ig 

• Vandalizmus fedezete – 500.000 Ft-ig 

• Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezet 

• Külső szolgáltatás kimaradásából eredő károk fedezete – 500.000 Ft-ig 

• TREND II Felelősségbiztosítás

• TEÁOR alapú tevékenységkeresés, Átdolgozási lehetőség

Trend Master

Vagyonbiztosítások
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• TREND II Vagyonbiztosítás – megnevezett kockázatokra, egyedi 
díjajánlat kerül kiadásra

• Tűz- és elemi károk (alapbiztosítás)

• Betöréses lopás és rablás

• Üvegtörés

• Tűz-üzemszünet

• Géptörés

• Géptörés-üzemszünet

• Elektromos berendezések biztosítása

• TOTÁL II Vagyonbiztosítás – all risks fedezet, egyedi díjajánlat

• Minden, ami nem szerepel a kizárások között

Vagyonbiztosítások
Egyedi biztosítások
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Trend Master Vagyonbiztosítás

Trend II Vagyonbiztosítás

Totál II Vagyonbiztosítás

Kérdés
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Az AEGON aktuális feltételei egyetlen vagyonértékelési módot ismernek: az új

értéket. Minden más vagyonértékelési módot meg kell „tanítani” egy szerződésnek,

azaz záradékolni szükséges!

Totálkár térítése

A biztosítási összeg kerül kifizetésre (+költségtérítések -hasznosítható maradványok

értéke)

Részkár térítése

Új érték – a teljes javítási költség

Műszaki avult érték – a műszaki avulás mértékével csökkentett javítási költség *

Bruttó könyvérték – a javítási költség olyan arányban, ahogy a bruttó könyvérték az

újértékhez aránylik

* Idegen vagyontárgyak kárai is így térülnek

A károk térítése



9

Felelősségbiztosítások
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Felelősségbiztosítások - Egy kis történelem

Forrás: Horváth Gyula kutatásai

Napóleontól a századelőig

Kezdetek: tengeri biztosítások; kiterjed a harmadik félnek okozott károkra is.

1804 – Code Napoleon

 az okozott kárt köteles mindenki megtéríteni a károsultnak

 magánemberi-, szülői-, állattartói- és épületüzemeltetői felelősség

1871 – Németországban ipari felelősség (Reichshaftpflichtgesetz)

1872 – Angliában a felelősséget már átvállalja a biztosító

1889 – Allianz bevezeti Németországban és hazánkban is értékesít – Nemzeti Baleset-Biztosító Rt.

1900 – már 4 cég műveli (balesetbiztosítók)

1904 – már autók részére is, 20% önrésszel, de nem nyereséges ;-)

1905 – orvosi felelősség

1907 – üzemi baleseti felelősség



11

35%

29%

12%

6%

6%

5%
7%

Allianz

Generali

Colonnade

UNIQA

Groupama

AEGON

egyéb

A piac

Szerződésszám

133 076 db

Kárráfordítás

HUF 14,1
milliárd

Díjbevételek

HUF 34,7
milliárd

Díjbevétel 2018

Díjbevétel 

növekedés 2018

7,5 %
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Trend II Felelősségbiztosítás
Alap- és kiegészítő fedezetek

• Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás

 Szolgáltatás felelősségbiztosítás

 Munkáltatói felelősségbiztosítás

 Termékfelelősség biztosítás
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Trend II Felelősségbiztosítás
Záradékok

• Kiterjesztett szolgáltatás felelősség

• Kiterjesztett termékfelelősség

• Keresztfelelősség

• Bérlői- és bérbeadói

• Alvállalkozók fedezete

• Munkahelyi úti baleset

• Tanulói baleseti és felelősség

• Rendezvényszervezői felelősség

• Gépjármű szervizek

• Műszaki és eredetvizsgáló állomások

• Gumijavítás

• Felelős műszaki vezetők és kivitelezők 
felelősségbiztosítása

• Környezetszennyezés

• Oktatás, nevelés, gyermekellátás

• Önkormányzatok speciális fedezetei

• Energetikai tanúsítás

• Szociális- és egészségügyi ellátás

• Munkaerő-közvetítők

• Gyógyszerészek, gyógyszertárak

• Rakodás járműről, járműre

• Munkagépként használt gépjárművek 
által okozott károk
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Orvos szakmai felelősség



15

Orvos szakmai felelősségbiztosítás
Feltételek, limitek, önrészek

• Trend II Felelősségbiztosítás + Függelék Orvos szakmai felelősségbiztosítás

• Kombinált felelősségbiztosítási éves limit: 1-től 100 millió Ft-ig

• Általános- és szolgáltatás felelősségbiztosítás 1 millió Ft / káresemény / év szublimit

• Orvos szakmai felelelősségbiztosítás

- orvosok esetében 1-től 50 millió Ft / káresemény

- egészségügyi szakszemélyzet esetében 1-től 25 millió Ft / káresemény

• Önrészesedés 10%, de minimum 50.000 – 500.000 Ft-ig
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Orvos szakmai felelősségbiztosítás
Milyen körben ajánljuk?

• Orvosoknak és orvosi vállalkozásoknak

• Magán- vagy kórházi tevékenységük során okozott károk fedezetére szolgál

• Járó- és fekvőbeteg ellátásra egyaránt érvényes

• Egészségügyi szakszemélyzetre is köthető

- az orvosokkal egy szerződésben,

- de lehetőség van önállóan is, tehát amikor csak egészségügyi szakszemélyzet biztosított

• Egy szerződésben legfeljebb 30 fő biztosítható

• Egyedi ajánlatkérés adatközlő kitöltésével

• vagyonuzletag@aegon.hu

mailto:vagyonuzletag@aegon.hu
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Orvos szakmai felelősségbiztosítás
Adatközlés
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Orvos szakmai felelősségbiztosítás
Adatközlés
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• Megjelenés: 2015. április

• Egy közös általános szerződési feltétel

• 8 db szakmai felelősségbiztosítási termék különös feltételei

• Tervezői felelősségbiztosítás

• Logisztikai szolgáltatók felelősségbiztosítása

• Könyvelői-, adótanácsadói és TB ügyintézői felelősségbiztosítás

• Mérnöki- és projekt lebonyolítói felelősségbiztosítás

• Vagyonvédelmi tervező-szerelő vállalkozások felelősségbiztosítása

• Szállodai felelősségbiztosítás

• Masszőr-, fitneszedző- és gyógytornász felelősségbiztosítás

• Állatorvosi felelősségbiztosítás

https://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-biztositasok/

Szakmai felelősségbiztosítások

Felelősségbiztosítások

https://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-biztositasok/
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Időbeliség, területi hatály
A hármas szabály

Alapeset: a károkozás, a kár bekövetkezése és a kár bejelentése a biztosítási időszak alatt kell, 
hogy megtörténjen, DE bizonyos esetekben a károkozás és a kár bekövetkezése ettől eltérhet!

Kiterjesztés: (tervezői és könyvelői felelősségbiztosítás esetén)

HÁTRA – Károkozás: retroaktív időszaki kiterjesztés

ELŐRE – Kár bekövetkezés: kiterjesztett kárbejelentési időszak

A kettő együtt nem megy, mert az 6-8 évnyi fedezetet is jelenthetne!

Az alap: Magyarország a területi hatály

A következő fokozat: EU ill. Európa földrajzi területe

A csúcs: egész Világ

A mumus, azaz kizárás: USA, Kanada (Ausztrália)
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Kártérítés
Károk, limitek, önrészek

• Személyi sérüléses és dologi károk, valamint az ezekkel összefüggő sérelemdíj

• Káronkénti és éves kártérítési limitek

• Jellemző az 5/15 és a 10/30 mFt-os limit

• Kombinált kártérítési limit

 Többféle fedezetre egy limit (pl. általános, munkáltatói, szolgáltatói)

 Win-win megoldás: biztosítottnak olcsóbb, biztosítónak kisebb kockázat

• Jellemző a 10%, de minimum 50.000 Ft/káresemény

• Építés-szerelés és Szerelésbiztosításnál személyi sérüléses károk önrész nélkül
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Kártérítés
Visszakövetelés (regressz)

• A biztosító visszakövetelheti a biztosítottól, a helyette a károsultnak kifizetett összeget, 
ha a kárt súlyosan gondatlan magatartásával idézte elő.

• Súlyos gondatlanság:

 hatósági engedélyhez kötött tevékenység végzése engedély nélkül,

 személyi és tárgyi feltételek hiányában végzett munka,

 súlyosan ittas vagy bódult állapotban végzett munka,

 kármegelőzési, kárenyhítési, foglalkozási, balesetvédelmi előírások megsértése,

 jogszabályok, szabványok súlyos megsértése.
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Kizárások

Fel nem oldható kizárások

• A kárt a szerződő/biztosított szándékosan vagy jogellenes magatartással okozta.

• A közlési, változás bejelentési, kármegelőzési, kárenyhítési, kárbejelentési 
kötelezettségét nem teljesítette és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné 
váltak.

• A biztosító által írásban adott előírásokat, utasításokat szándékosan nem tartotta be. 

Feloldható kizárások

• Melyekre külön megállapodás alapján (+díjért) vállal fedezetet a biztosító (pl. 
alvállalkozói kiterjesztés).

• Melyekre kiegészítő feltételek, záradékok formájában lehet, vagy lehetett volna 
biztosítást kötni (pl. környezetszennyezési felelősség, gépjármű javítói felelősség).
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Szolgáltatói vagy szakmai?
Melyik ad többet?

Szolgáltatás felelősségbiztosítás

• A szolgáltatás végzése közben okozott személyi sérüléses és dologi károk térülnek

Szakmai felelősségbiztosítás

• Mulasztással is lehet kárt okozni (pl. könyvelői felelősség)

• A kár lehet tisztán pénzügyi veszteség is
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Építés-szerelés biztosítás
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Építés-szerelés biztosítás

Egyedi biztosítások

• Contractors’ All Risks - összkockázatú módozat

• Egyedi és keretszerződés is köthető
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Egyedi biztosítások

Építés-szerelés vs. Családi ÉPSZER
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Egyedi biztosítások

Építés-szerelés vs. Családi ÉPSZER
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 alkuszi.aegon.hu

http://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-biztositasok/kalkulatorok-ajanlatkeszitok/

 fogyasztói szerződés

 100 millió Ft biztosítási összegig

 céges fővállalkozó esetén

 100 ezer Ft díj felett díjfizetés

két részletben

Családi ÉPSZER

Egyedi biztosítások

http://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-biztositasok/kalkulatorok-ajanlatkeszitok/


30

Cyber
Adatvédelmi biztosítás
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Cyber Adatvédelmi biztosítás
Az előfordulások megoszlása

• adatlopás, adatvesztés,

• zsarolószoftverek, rosszindulatú vírusok,

• DoS (Denial of Service) szolgáltatás bénítás, stb.

• 95% saját károk (üzemszüneti, helyreállítási, kivédési költségek)

- 70% zsarolószoftverek

- 15% szolgáltatás bénítás (DoS)

- 5% operátor hiba

- 5% felhőszolgáltató kiesés

• 5% felelősségi kárigények



Európa, 2016. január-szeptember

Észlelt támadások
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WannaCry – egy zsarolóvírus

* Forrás: Wikipédia

• 2017. május 12.   >>>   24 óra – 150 ország – 28 nyelv – 230.000 számítógép *

• Tárolt fájlokat zárolja a vírus és pénzösszeg megfizetéséért cserébe lehet azokat visszakapni *

• Telefónica (E), National Health Service (GB), Deutsche Bahn (D), FedEx (USA / NL) *

• A 2017 áprilisában kiadott Microsoft biztonsági frissítésének hiánya okozhatta az incidenst *

• Egy magyar példa – kb. 30 fős média vállalat

• 1 hónapos üzemszünet, 200 gép újrahúzása, 30 millió Ft kár…

• A COVID-19 kiváltotta tömeges „home office” csak növeli a sebezhetőséget!
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Biztosítási események, esetek
Felelősség- és üzemszünet biztosítás jellegű károk

• A Biztosítottal szemben támasztott kártérítési igények

• A Biztosítottnál bekövetkező üzemszüneti veszteség

• A Biztosítottnál felmerülő helyreállítási költségek

• A Biztosítottra kivetett PCI bírságok és kárrendezési költségek

(PCI = Payment Card Industry, a „hitelkártya ipar”)
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A biztosítási fedezet

Adatok 
Megsértése

Adatfelelősségi 
Esemény

Média-
felelősségi 
Esemény

Hálózat-
biztonsági 
Esemény

Saját károk és költségek Felelősségi kárigények

PCI Bírságok 
és 

Kárrendezési 
Költségek

Kiber
Zsarolási 
Költségek

Üzemszüneti 
Veszteség

Helyreállítási 
Költségek

Bővebben a videóban: Aegon - Cybersecurity - Video 1

https://vimeo.com/bearjam/review/467685985/a1e6c720b1
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Időbeliség, területi hatály
A hármas szabály

A károkozás, a kár bekövetkezése és a kár bejelentése a biztosítási időszak alatt kell, hogy 
megtörténjen.

DE

A károkozás a visszamenőleges hatály alatt is lehet: 12 hónap (retroaktív fedezet).

A kár bejelentése a szerződés megszűnését követő 30 napon belül megtörténhet.

retroaktív fedezet biztosítási időszak kárjelentés

1 év 1 év 30 nap

Területi hatály: az egész Világ
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Kártérítés
Károk, limitek, önrészek

Károk és jogi védekezési költségek a kártérítési limitig térülnek.

• Az éves és egyben káronkénti kártérítési limit szublimit nélkül érvényes az egyes kárfajtákra.

• Alapfeltétel tűzfal és antivírus használata, valamint legalább 7 napos adatmentési periódus

A Biztosított éves árbevételétől függő kártérítési limitek, önrészek, díjak

• Árbevétel 0 – 15 milliárd Forintig

• Kártérítési limit 15 – 600 millió Forintig

• Önrészesedés 150.000 – 750.000 Ft-ig

• Éves díjak 70.000 – 5.500.000 Ft-ig

• Üzemszünet biztosításnál a Várakozási idő 8 óra, az ezt meghaladó károk önrészesedés 
levonásával térülnek, legfeljebb 180 napos fedezeti idővel
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Kárrendezés

• Biztosítási eseményt a kárrendezéssel megbízott Crawford & Company-nek kell jelenteni.

• A károk bejelentése 24/7/365-ben elérhető, magyar nyelvű segélyvonalra történik.

06 80 012 347

24/7/365 Segélyvonal hívása

Kárrendező kijelölése

Első visszajelzés a 
Biztosítottnak

Kárbejelentés

Szakértő kijelölése

Az érintett felek fontossági 
sorrend szerinti felhívása

Vizsgálatok megkezdése

Azonnali kárenyhítés

Biztosítási fedezet 
ellenőrzése

Vizsgálati terv elkészül

5 óra

Folynak a vizsgálatok

Első visszajelzések érkezése

Azonnali kárenyhítés 
folytatódik

Az érintettek rendszeres 
tájékoztatása

24 óra

Kezdeti vizsgálatok 
befejezése

Az érintettek rendszeres 
tájékoztatása folytatódik

A biztosítási fedezet 
terjedelmének meghatározása

Azonnali kárenyhítés 
eredményeinek érzékelése

Megoldási terv elkészül

48 óra

Bővebben a videóban: Aegon - Cybersecurity - Video 2

https://vimeo.com/bearjam/review/467681458/3f1fcfc893


39

Ajánlatkérés,
vállalási irányelvek



40

Teljeskörű egyedi vagyonbiztosítási árajánlatot szeretnék kérni az alábbi paraméterek alapján.

Szerződő/Biztosított: Téli Pál

Kockázatviselés helye: 4029 Debrecen, Pénz utca 2. (hrsz: 6713, saját tulajdon)

Székhely/levelezési cím: 4029 Debrecen, Pacsirta utca 5.

Adószám: 12345678-9-10

TEÁOR kód: 0111 - Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

Épület értéke (irodaház illetve zárt mezőgazdasági géptároló): 60MFt (önrész: 10EFt/kár)

Gépek berendezések: 1MFt (bútorok berendezések)

Elektromos berendezések: 1MFt (hűtő, riasztórendszer, elektromos garázskapu rendszer)

Felelősség limit: 10MFt (általános, munkáltatói)

Üveg: 100EFt/kár/év, önrész nélkül

Vandalizmust illetve elfolyt vizet is szeretne fedezetként.

Díjfizetés: évente, átutalással

A konkurencia legjobb díja körülbelül 110.000 Ft, versenyképes díj: 80.000Ft /év.

Vagyon- és felelősségbiztosítások – ajánlatkérés
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Nem ég, nem robban, nem omlik

 Irodai kockázatok, kereskedelmi létesítmények

 Gépjármű kereskedések, javítók

 Nagykereskedelem, raktározás (kereskedelmi elosztó központok, logisztika)

 Fémmegmunkálás, gépgyártás

 Önkormányzati kockázatok, oktatás, egészségügy (iskolák, eü. intézmények)

 Szállásadás, vendéglátás (éttermek, panziók, szállodák)

 Építőipar, építés-szerelés biztosítások (pl. magasépítés, szakipar, szerelés)

Ég, robban, omlik

 Vegyipar, olajipar, műtrágyagyártás

 Terményszárítás

 Fagyasztott élelmiszerek, hűtőházak

 Malomipar

 Faipar, papíripar

 Mélyépítési, útépítési munkák, foghíjbeépítés

Mit szeretünk és mit kevésbé?
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alkuszi.aegon.hu

vagyonuzletag@aegon.hu - ajánlatkérés

vagyonadmin@aegon.hu - állománykezelés

vagyonkar@aegon.hu – kárbejelentés

Csuppely Csaba

csuppely.csaba@aegon.hu +36 30 817-1710

Kirchknopf Gábor

kirchknopf.gabor@aegon.hu +36 30 615-2760

mailto:vagyonuzletag@aegon.hu
mailto:vagyonadmin@aegon.hu
mailto:vagyonkar@aegon.hu
mailto:marjolein.dekker@aegon.com
mailto:marjolein.dekker@aegon.com

