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Vagyonbiztosítás

1. alapvagyon
2. betlop
3. üvegtörés
4. tűz-üzemszünet
5. elber
6. géptörés
7. szállítmány
8. záradékok

- adatmentés
- vízkár extra
- elfolyt víz
- vandalizmus
- külső szolgáltatás kimaradása
- szabadban tárolt vagyontárgyak

Felelősségbiztosítás

1. általános felelősségbiztosítás
- bérlői
- bérbeadói
- vezető tisztségviselők károkozásának

fedezetbe vonása
- környezetszennyezésből eredő károk

2. munkáltatói felelősségbiztosítás
- tanulói baleseti- és felelősségbiztosítás

3. szolgáltatás felelősségbiztosítás
- kiterjesztett szolgáltatás 
- alvállalkozói kiterjesztés

Termék felépítése
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TREND Master Vagyonbiztosítás – FeMobile-on köthető
Tűz- és elemi károk (alapbiztosítás)

• Betöréses lopás és rablás
• Üvegtörés
• Tűz-üzemszünet
• Géptörés
• Elektromos berendezések biztosítása
• Szállítmány- és munkaeszköz szállítás

• Választható záradékok (kiegészítők)

Vagyonbiztosítások
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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 külön díj nélkül, a biztosítási összeg 10%-áig fedezettek
• TEÁOR alapú tevékenységkeresés
• Átdolgozási lehetőség
• Nem fogyasztói szerződés (adószámmal rendelkező, fogyasztónak nem 

minősülő magánszemély is kötheti)

Vagyonbiztosítások

Trend Master
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Biztosított vagyontárgyak

Tárgyi eszközök
• ingatlanok
• műszaki berendezések, gépek, járművek
• beruházások

Készletek
• anyagok, áruk
• befejezetlen termelés, félkész termékek
• késztermékek
• egy évnél rövidebb élettartamú anyagok, eszközök

Biztosított vagyontárgyak
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Pénz és értékkészlet
• pénzkészletek
• értékcikkek (pl. bélyeg)
• értéktárgyak (pl. óra)

Munkavállalók vagyontárgyai
• ruházati és használati tárgyak (100.000 Ft/személy, 1.000.000 Ft/év)

Biztosított vagyontárgyak

Biztosított vagyontárgyak

Többletköltségek
• kárenyhítés, kárfelszámolás, helyreállítás (oltás, mentés, 

romeltakarítás költségei, szakértői költségek, tervezői díjak stb.)
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A Biztosító kizárja a térítést az alábbi tárgyakra és károsodásokra:

• hitelkártyák, takarékbetétkönyvek, pénzt helyettesítő eszközök, értékpapírok,
• iratok (okirat, kézirat stb.), üzleti könyvek, kartotékok, tervek, rajzok,
• lyukkártyákon, mágnesszalagokon, mágneslemezeken és egyéb adathordozókon tárolt 

adatok, szoftverek, illetve
• egyéb szellemi termékek,
• növények (lábon álló növényzetben, a learatott, szabadon tárolt terményekben, 

takarmányokban),
• pénz automaták tartalmukkal,
• immateriális javak,
• követelések,
• erre vonatkozó külön megállapodás (adatmentés fedezet) hiányában adatok, 

programok, digitális információk.

Biztosított vagyontárgyak

Kizárt vagyontárgyak
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Kockázatok

Alapvagyon biztosítás
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Alapvagyon biztosítás

Kockázatok

Tűz (ide tartozik a tűzkár nélküli füst és koromszennyezés is)

Robbanás és összeroppanás

Villámcsapás és másodlagos hatása

Vihar, árvíz, felhőszakadás

Vezetékek törése, beázásos károk (utóbbi évente egyszer 250.000 Ft-ig)

Földmozgás, ismeretlen üreg beomlása

Jégverés (tetőzet és a külső burkolat kára is) és hónyomás

Idegen légi és földi járművek által okozott károk

Elektromos áram által okozott tűzkárok
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Kockázatok

Betöréses lopás- és 
rablásbiztosítás
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Betöréses lopás- és rablásbiztosítás

Kockázatok

Betöréses lopás

Rablás

Küldöttrablás

Betöréses lopás során az épületekben illetve az ingóságokban keletkező
rongálási károk a kártérítési limit 50%-áig térülnek.

A kirakatokban és kirakatszekrényekben elhelyezett vagyontárgyak
bármilyen módon történt jogtalan eltulajdonítása NEM biztosítási esemény.
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Védelmi osztály Térítési limit

I. – II. – III. biztosítási összeg

IV. 100.000.000 Ft

V. 40.000.000 Ft

VI.   (részleges mechanikai védelem) 5.000.000 Ft

VII. (minimális mechanikai védelem) 1.000.000 Ft

A VI. és VII. védelmi osztályok távfelügyeleti szakszolgáltatóhoz is bekötött és átjelző funkcióval rendelkező minimális 
elektronikai jelzőrendszerrel történő kiegészítése egy védelmi fokozattal magasabb védettségként kerül minősítésre.

Kockázatok

Betöréses lopás- és rablásbiztosítás
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Kockázatok

Üvegtörés-biztosítás
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Alapfedezet - saját vagy idegen biztosított ingatlan, berendezés biztosítása esetén

Kiegészítő fedezet – idegen, nem biztosított ingatlan üvegbiztosítása (pl. bérlőként)

Választható kártérítési limitek (Ft) /kár /év 
50.000 

100.000
200.000
300.000
400.000
500.000

Fedezetfeltöltési lehetőség. Önrész nincs.

Kockázatok

Üvegtörés-biztosítás
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Biztosíthatók

• szerkezeti üvegek – nem tartószerkezet

• nyílászárók üvegezése

• belső üvegezés (pult, vitrin, tükör stb.)

• üveg cégtáblák

• üvegfóliák

Kockázatok

Üvegtörés-biztosítás
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Kockázatok

Tűzüzemszünet-biztosítás
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Alapvagyon biztosítás megkötése esetén

Max. biztosítási összeg: 200.000.000 Ft

A biztosítási összeget a folyamatos üzemi költségek és az (elmaradó) adózás 
utáni nyereség összege adja.

Kockázatvállalási idő: 3, 6, 9 vagy 12 hónap

Önrész: 3 nap

Kiváltó okok: tűz, robbanás, villámcsapás

Kockázatok

Tűzüzemszünet-biztosítás
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Kockázatok

Elektromos berendezések 
biztosítása



20

Csak kiegészítőként köthető, de a gépeket alapbiztosításra NEM kell feladni.

Területi hatály: Magyarország

Max. biztosítási összeg: 100.000.000 Forint

Fedezet: all risk

Önrész: 10%, de minimum a választott forint összeg

500.000 Ft egyedi gépértékig nem kell részletes lista

Kockázatok

Elektromos berendezések biztosítása
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5 eszközcsoport

• irodatechnika

• számítástechnika

• híradástechnika

• orvosi készülékek

• mérőműszerek és eszközök, automaták

Kockázatok

Elektromos berendezések biztosítása
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Kockázatok

Géptörés biztosítás
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Csak kiegészítőként köthető, a gépeket alapbiztosításra IS fel kell adni.

Területi hatály: a kockázatviselés helye

Max. biztosítási összeg: 100.000.000 Forint

Fedezet: géptörés, gépbaleset

Önrész: 10%, de minimum a választott forint összeg

Kockázatok

Géptörés biztosítás
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7 eszközcsoport

• építőipari gépek, építőgépek

• mezőgazdasági gépek és erőgépek

• nyomdaipar és nyomdai elkészítés gépei

• élelmiszeripari gyártás és feldolgozás gépei

• műanyag-, műanyagtermék előállítás, gyártás, feldolgozás gépei

• gépgyártás, alkatrész előállítás és megmunkálás, fémipari gépek

• faipari gépek, bútorgyártás

Kockázatok

Géptörés biztosítás
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Kockázatok

Szállítmány és munkaeszköz 
szállítás-biztosítás
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Biztosíthatók

• saját vagy idegen fuvareszközzel továbbított szállítmány 

• saját vagy idegen tulajdonú munkaeszköz

Rendszám megadása szükséges

Választható kártérítési limitek (Ft) /kár /év

1.000.000 / 2.000.000

2.000.000 / 4.000.000

5.000.000 /10.000.000

Önrész: 10%, de minimum a választott forint összeg

Kockázatok

Szállítmány és munkaeszköz szállítás-biztosítás
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Alapkockázatok

• tűz 

• robbanás

• elemi csapás

• szállítóeszközt ért közlekedési baleset

Kiterjesztett kockázatok

• rablás

• rakomány ellopása gépjárművel együtt

• feltöréses lopás

Kockázatok

Szállítmány és munkaeszköz szállítás-biztosítás
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Kockázatok
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Merevlemez- és flash memória adatmentés

Beázás és vízkár extra fedezet

Elfolyt víz miatti többletköltség

Vandalizmus, rongálás fedezet

Szabadban tárolt vagyontárgyak

Szolgáltatás kimaradásából eredő károk fedezete

Kockázatok

Extra fedezetek - Záradékok
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Kockázatok

Merevlemez- és flash memória adatmentés biztosítás

• Tűz, robbanás, villámcsapás miatti 
adatmentés költsége

• Kártérítés felső határa 
káreseményként 300.000 Ft

• Önrész nélkül
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Kockázatok

Merevlemez- és flash memória adatmentés biztosítás

Partnerünk a Kürt Informatikai Zrt. 
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Kockázatok

Beázás és vízkár extra fedezet

• Elfagyás, fagyhatás

• Berendezések tömítési hibái miatti beázás

• Elvezető csövek dugulása miatti károk
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Kockázatok

Elfolyt víz miatti többletköltség

• Csőtörés következtében elfolyt víz 

értéke.

• Kártérítés felső határa 

káreseményenként 100.000 Ft
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Kockázatok

Vandalizmus

• Betöréses lopás kísérletével 

összefüggő vagy öncélú rongálás 

(graffiti is)

• Kártérítés felső határa 

káreseményenként 500.000 Ft 
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Kockázatok

Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete

A kockázatviselés helyén, szabadtéren 

elhelyezett vagyontárgyak fedezete az 

alapbiztosításra (tűz- és elemi károk)
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A külső szolgáltatók által szolgáltatott elektromos áram, víz, gáz, technológiai 
célú vízgőz, távhő kimaradásából eredő, a biztosított vagyontárgyak fizikai 
károsodásaként előálló károkat téríti a biztosító.

Nem térül többek között a kár, amennyiben az 
- előre bejelentett vagy hatóságilag elrendelt,
- vagy 6 órát meg nem haladó leállásból,
- vagy elháríthatatlan természeti erőből (vis maior) ered.

Kártérítés felső határa káreseményenként 500.000 Ft

Kockázatok

Külső szolgáltatás kimaradásából eredő károk fedezete
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Kockázatok

Felelősségbiztosítások
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A módozat önállóan is köthető!
Nincsen éves kártérítési limit!
Választható limitek káreseményenként 2 – 50 M Ft
Önrész: 10%, de minimum a választott forint összeg

Felépítés
Általános felelősségbiztosítás
Munkáltatói felelősségbiztosítás + kiterjesztések
Szolgáltatás felelősségbiztosítás

Kockázatok

Felelősségbiztosítások
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Általános felelősségbiztosítás

Választható limitek káreseményenként: 2.000.000 – 50.000.000 Ft

Kiterjesztés
- Bérbeadói felelősség
- Bérlői felelősség

- Vezető tisztségviselők károkozásának fedezetbe vonása
- Környezetszennyezéssel okozott károk fedezetbe vonása
Sublimit, az általános felelősség káreseményenkénti limit 20%-a

Kockázatok

Felelősségbiztosítások
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Kockázatok

Felelősségbiztosítások

Munkáltatói felelősségbiztosítás

Választható limitek káreseményenként: 
2.000.000 – 50.000.000 Ft

Kiterjesztés

Tanulói baleseti és felelősségbiztosítás
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Kockázatok

Szolgáltatás felelősségbiztosítás

Választható limitek káreseményenként: 2.000.000 – 50.000.000 Ft

Kiterjesztés
- Kiterjesztett szolgáltatás felelősség (a szolgáltatás tárgyában okozott károkra)
- Alvállalkozók által okozott károk fedezetbe vonása

Felelősségbiztosítások
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Időbeni hatály

Időbeli hatály

Kockázatviselés kezdete
Az ajánlat beérkezését követő nap 0. órája

Díjfizetés kezdete
Díjhalasztás, melynek teljesítési határideje a biztosító 
által kiállított számviteli bizonylaton feltüntetésre kerül
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Időbeni hatály

Területi hatály

Vagyonbiztosítás esetén
Magyarország, azon belül a kockázatviselés helye(i)

Felelősségbiztosítás esetén
Magyarország
Kiterjeszthető az Európai Unió területén okozott károkra is
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Területi hatály

Alapvagyon

Betöréses-lopás, rablás

Üvegtörés biztosítás

Tűzüzemszünet-biztosítás

Géptörés biztosítás

Vagyonbiztosítási záradékok

Területi hatály:

kockázatviselési cím(ek)
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Területi hatály

Elektromos berendezések biztosítása
Szállítmány és munkaeszköz szállítás

Területi hatály: Magyarország

Felelősségbiztosítások

Területi hatály: Magyarország vagy EU
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Díjszámítás

Díjszámítás

Önrész

Minimumdíj

Kedvezmények
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Választható önrészek (/káresemény)

0 Ft (csak 50.000.000 Ft összvagyonértékig választható, alapvagyon 
és betöréses lopás esetén)

10.000 Ft

25.000 Ft

50.000 Ft

100.000 Ft

Díjszámítás
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Alapvagyon választott önrész

Betöréses lopás és rablás választott önrész

Üvegtörés önrész nélkül

Tűzüzemszünet 3 nap

Elektromos berendezések 10%, de minimum a választott önrész

Géptörés 10%, de minimum a választott önrész

Szállítmány 10%, de minimum a választott önrész

Felelősségbiztosítások 10%, de minimum a választott önrész

Díjszámítás
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Díjszámítás

Minimumdíjak

Szerződésszintű minimumdíj (nettó, kedvezménnyel korrigált): 30.000 Ft

Részmódozat szintű minimumdíjak (bruttó díjra vonatkozóan):

• Alapvagyonbiztosítás: 15 000 Ft

• Betöréses lopás- és rablásbiztosítás: 15 000 Ft

• Tűzüzemszünet-biztosítás: 36 000 Ft
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Önrész utáni kedvezmény
0  Ft                     + 40% (pótdíj)

10.000 Ft 0%
25.000 Ft 5%
50.000 Ft 10%

100.000 Ft 15%

Görgetett tartamkedvezmény
ha a díj meghaladja a 250 eFt-ot

10%

Díjfizetés utáni kedvezmény
féléves díjfizetés                   5% 

éves díjfizetés 10%

Üzleti kedvezmény
saját hatáskörben 0% - 30%

Díjszámítás

Az összes kedvezmény 
nem lehet több, mint 40% !
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Ahol mindent megtalálsz:

https://alkuszi.aegon.hu

Köszönöm a figyelmet!

Csuppely Csaba
csuppely.csaba@aegon.hu
06/30-817-1710


