Néhány érv az OKÉ
Lakásbiztosítás mellett,
a teljesség igénye
nélkül.
Alkuszi és Banki Igazgatóság

.

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

Az Extra szolgáltatási
csomagunk tabukat dönt le,
mert…
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Kiegészítő kockázatok
Extra szolgáltatási csomag
…olyan károkat térít, amelyek a definiált kockázatoknál – és általában a biztosítási
szerződésekben – kizárásra kerülnek, vagy nem minősülnek biztosítási eseménynek!
• Térül a vízkárt okozó csapok, csaptelepek, kötések, szerelvények, radiátorok, fűtőtestek, vízórák,
szaniterek javítása, cseréjére,
• amennyiben a vízkár miatti bontás helyreállításához az eredeti csempe már nem kapható, a
csempefelület cseréjének költsége,
• a vezetékekben, szerelvényekben történő elfagyás miatt kiáramló folyadék okozta kár,
• üvegtörés esetén az üvegfelületét rögzítő tartószerkezet elhasználódása vagy alakváltozása miatt
szükséges javítás költsége,
• a nyílászárók gyártás-technológiájából származó többletköltségek,
• vihar vagy felhőszakadás következtében az épületek külső festésében bekövetkező károk,
• az épületek és építmények fedésében jégverés és vihar által sodort tárgyak okozta esztétikai károk,
• túlfeszültség, áramingadozás, vagy egyéb műszaki meghibásodás miatt elromlott fagyasztóban
megromlott élelmiszerek,
• a biztosított tulajdonában lévő, nem biztosítási eseményből adódóan kidőlő fa által okozott károk.
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Ugye te is szívesen
megakadályoznád, hogy
ügyfeled vagyontárgyai
alulbiztosítottá váljanak?
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Biztosítási összeg, vagy újjáépítési érték?
• Ha azt szeretnéd, hogy soha ne fenyegesse ügyfeledet az
alulbiztosítás vagy a túlbiztosítás veszélye, válaszd épületnél az
újjáépítési értéket, ingóságnál pedig az újrabeszerzési értéket.
• Ilyenkor a kötvényre nem kerül számszerű biztosítási összeg, a
biztosító terítésének nem képezi felső határát.
• Köthető vegyesen, tehát akár az épület biztosítási összeggel, az
ingóságok pedig újrabeszerzési értékre, vagy fordítva.
• Medencék, értéktárgyak és keresőtevékenység vagyontárgyai
csak biztosítási összeggel köthetők.
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A betöréses lopás
kockázatunk érdekes
lehet. Hogy miért? A
következő oldalon
meglátod!

7

Kiegészítő kockázatok
Betöréses lopás, rablás, rongálás
Betöréses lopás
• Az épület megfelelően lezárt helyiségébe erőszakkal, vagy a járószinttől mért 3 méternél magasabban lévő,
nyitott nyílászárón át történő behatolás.
• Az ál-, hamis vagy zárfésűs kulccsal történő behatolás is térül, amennyiben a független igazságügyi
zárszakértő az idegen eszköz használatát igazolja.
• Állandóan lakott épületek esetén, a háztartási ingóságok vonatkozásában megszűnt a
betörésvédelmi tábla, így minimális mechanikai védelem mellett akár a biztosítási összeg erejéig
térítünk.
Rablás
• Erőszak, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetés, öntudatlan állapotba helyezés és kifosztás,
továbbá a biztosított testén lévő vagyontárgyak testi fenyegetés nélküli eltulajdonítása.
• Például: Nyaklánc letépése a nyakról, táska kitépése a kézből.
Rongálás
• Betöréses lopással, rablással, vagy ezek kísérletével összefüggő rongálási károk térülnek, külön limit nélkül.

8

Persze, a betörés térül.
De mi a helyzet a
kertben lévő
vagyontárgyakkal?
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Kiegészítő kockázatok
Szabadban tárolt vagyontárgyak
Biztosítási események
• tűz, elemi károk,
• rongálás,
• lopás.
Biztosított vagyontárgyak:
• kerti bútor, hintaágy, napágy, napernyő, ruhaszárító, grillsütő,
• kerti gyerekjáték (nem rögzített csúszda, hinta, trambulin, homokozó),
• nem motoros, vagy elektromos működtetésű kerti szerszámok (pl.: ásó, kapa, gereblye), locsolótömlő és
tartozékai, kerti létra,
• mobil (emberi vagy gépi erővel mozgatható) medence, jakuzzi,
• kerékpár, babakocsi, akkumulátoros gyermek kisutók, -traktorok, -motorok (kizárólag napközben,
amennyiben azt a használat előtt vagy után átmenetileg hagyták kint),
• háziállatok (kivéve ló, marha),
• robotfűnyíró (április 1. és október 31. között történő lopás esetén).

50.000 forinttól 2.000.000 forintig választható biztosítási összeg.
• 500.000 forint felett szemleköteles az ajánlat!
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Hallottam, hogy egyre
többen tartanak otthon
készpénzt. De vajon jó
helyen van a
perselyben?
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Kiegészítő kockázatok
Készpénz, értékpapír biztosítás
Biztosított vagyontárgyak,

• a kockázatviselés helyén tárolt készpénz, valuta, értékpapír, betétkönyv.
Térülnek

• az alapbiztosítási események,
• a háztartási ingóságokra megkötött, külön díjas biztosítási események.
• 50.000 forint és 1.000.000 forint között választható biztosítási összeg.
• 100.000 Ft értékhatár felett a készpénzt, valutát, a betétkönyveket, és az értékpapírokat is
értéktárolóban (páncélszekrény, fali széf, bútorszéf) kell tartani.
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Vízkára bárkinek lehet.
De vajon mit fizet még a
biztosító a víz által
okozott károkon kívül?
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Kiegészítő kockázatok
Vízkár
Biztosítási események:
• A vezeték törése, repedése, kilyukadása, csatlakozásának elmozdulása,
• a szerelvények és a vezetékre kapcsolt gépek törése, repedése, kilyukadása, csatlakozásának elmozdulása
miatt kiömlő folyadék,
• a vezetékek dugulása,
• a nyitva hagyott vízcsap,
• az akvárium törése, repedése következtében kifolyó víz,
• a szakszerűen kialakított aknában történő vízóra-elfagyás.
Megtérítjük
• a kiömlő folyadék vagy gőz által okozott kárt,
• a dugulás elhárításának költségét (akkor is, ha nincs víz által okozott kár),
• a feltárás, valamint a sérült vezetékszakasz cseréjének és a helyreállításának a költségét (az udvari
szakaszon is),
• A vezeték javításának, vagy pótlásának költségét a technológiailag indokolt mértékig, de maximum 6
méterig.
• Az elfagyott vízóra cseréjének költségét
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Szuper élet- és
egészségi kiegészítő
biztosításokat
választhatsz
ügyfelednek! Nézd csak!
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Élet- és egészségi kiegészítő biztosítások

Kegyeleti életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás
•
•

•

•

Belépési kor 18-65 év.
Kilépési kor 70 év.
500.000 forint és 3.500.000
forint közötti biztosítási
összeg. Bármely okú halál
esetén térít
Csökkenő fedezetre, vagy
határozatlan időtartamú
állandó fedezetre is
Várakozási idő: 6 hónap.
(Baleseti halál esetén nincs
várakozási idő!)

•
•

•

•

Belépési kor 18-65 év.
Kilépési kor nincs.
Választható biztosítási
összeg: 300e Ft, 600e Ft,
900e Ft.
Biztosított lehet a
kötvényen név szerint
feltüntetett biztosított
olyan hozzátartozója
vagy közeli
hozzátartozója is, aki
nem a kockázatviselés
helyén lakik.
Várakozási idő: 6 hónap.

Kórházi napi térítés
•

•

•

•

•

Belépési kor 16-62 év.
Kiléptetés a biztosított 63.
életévében.
3 napot meghaladó ápolás
esetén, szüléssel
összefüggően 10 napot
meghaladó ápolás esetén
térít.
Minden megkezdett nap (a
felvétel és elbocsájtás napja
is) számít.
3.000 vagy 5.000 forint
biztosítási összeg
választható.
Várakozási idő: 6 hónap.

CT és MR szolgáltatás
•

•
•
•
•

A szerződéskötést követő
betegséggel vagy balesettel
összefüggően, szakorvos által előírt
CT és MR vizsgálatok (Cardio és
PET CT is) megszervezését és
lebonyolítását vállalja a szolgáltató.
A vizsgálatért az ügyfélnek nem kell
fizetnie!
A bejelentést követő10 napon belül
megtörténik a vizsgálat.
A kiegészítő szolgáltatása és díja
nincs korhoz kötve!
Várakozási idő 3 hónap.
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Ahol mindent megtalálsz:
https://alkuszi.aegon.hu

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

