
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Trend Master vállalkozói 

vagyonbiztosítás

kisokos
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a TREND Master termék

• Vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási fedezeteket is tartalmaz, melyek 
együttesen ill. külön-külön is megköthetők?

• A biztosítás 500.000.000,- Ft biztosítási összegig köthető? 

• Az alapvagyon ill. betöréses lopás, rablás fedezet 50.000.000,- Ft biztosítási 
összegig nulla önrésszel is megköthető?

• Halasztott díjfizetéssel kötődik?

• Új érték biztosítás (azzal a kiegészítéssel, hogy az idegen vagyontárgyak 
káridőponti értéken térülnek)?

• Többletköltségek külön díj nélkül, a biztosítási összeg 10%-áig fedezettek?

• Nem fogyasztói szerződés?

Tudtad, hogy… 
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az alapvagyon és betöréses lopás, rablás biztosítás mellett

• üvegtörés

• tűz-üzemszünet

• elektromos berendezések és készülékek biztosítása

• géptörés

• szállítmánybiztosítás

fedezeteket is tartalmazhat, 

és az alapvagyon biztosítást további 6 záradék is kiegészítheti.

A vagyonbiztosítási rész
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Kockázatok

Az alapvagyon biztosítás

Tartalmaz számos hasznos kiegészítő 
fedezetet is, mint például:

• tűzkár nélküli füst és 
koromszennyezés,

• villámcsapás másodlagos hatása,

• beázás károk,

• tetőzet és a külső burkolat jégverés 
kára,

• elektromos áram által okozott 
tűzkárok.



5

… extra fedezetek, záradékok egészíthetik ki az alapvagyon 
biztosítást? És hogy melyek ezek? 

• 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

Tudtad, hogy…
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A betöréses lopás- és rablásbiztosítás

Kockázatok

Betöréses lopás

Rablás

és Küldöttrablás fedezetekre terjed ki, 

és a betöréses lopás során az épületekben illetve az ingóságokban

keletkező rongálási károk is térülnek a kártérítési limit 50%-áig.

Tudtad, hogy 

a minimális mechanikai védelem ill. a részleges mechanikai védelem

védelmi osztályok távfelügyeleti szakszolgáltatóhoz is bekötött és átjelző

funkcióval rendelkező minimális elektronikai jelzőrendszerrel történő

kiegészítése egy védelmi fokozattal magasabb védettségként kerül

minősítésre?
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általános felelősségbiztosítás ill. hozzá kapcsolódóan

- bérlői felelősségbiztosítás

- bérbeadói felelősségbiztosítás

- vezető tisztségviselők károkozásának fedezetbe vonása

- környezetszennyezésből eredő károk fedezete

munkáltatói felelősségbiztosítás és hozzá kapcsoltan

- tanulói baleseti- és felelősségbiztosítás

szolgáltatás felelősségbiztosítás és ezt kiegészítendő

- kiterjesztett szolgáltatás felelősségbiztosítás

- alvállalkozói kiterjesztés

is választható, és néhány záradék kivételével a felelősségbiztosítási 

fedezetek éves limitet nem tartalmaznak!

A felelősségbiztosítási részben



8

Ha többet is szeretnél 

tudni a TREND MASTER 

termékről, itt részletesebb 

információkat is találsz:
https://alkuszi.aegon.hu/wp-

content/uploads/2021/02/Trend-

Master_bemutató_új_e-learning.pdf

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

biztositasok/trend-master/

vagy várunk szeretettel a 

szeptembertől újrainduló

oktatásainkon.

https://alkuszi.aegon.hu/wp-content/uploads/2021/02/Trend-Master_bemutató_új_e-learning.pdf
https://alkuszi.aegon.hu/termekek/vallalati-biztositasok/trend-master/

