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Aegon OKÉ Lakásbiztosítás
Rövid kedvcsináló

• Az OKÉ modulos termék, te állíthatod 
össze az ügyfelednek legmegfelelőbb 
biztosítást!

• Akár számszerű biztosítási összeg nélkül 
is kötheted, káridőponti újjáépítési vagy 
újrabeszerzési értékre – épületre és/vagy 
háztartási ingóságokra is!

• Egy évre előre (az aktuális tarifa 
érvényességéig), bármely napra 
halaszthatod a kockázatviselés kezdetét!
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Általános feltételek
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A termék felépítése
A biztosítási szerződés létrejötte és megszűnése

A szerződés létrejötte:

- A biztosítási szerződés létrejön, ha a biztosító az ajánlatot annak 
beérkezésétől számított 15 napon belül elfogadja. A szerződés 
akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra annak kézhezvételétől 
számított 15 napon belül nem nyilatkozik.

A szerződés megszűnésének esetei:

- felmondás,

- érdekmúlás,

- díjnemfizetés,

- közös megegyezés.
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Általános feltételek
A biztosítás időbeni hatálya 

A díjfizetés kezdete:

• A díjfizetés kezdete megegyezik a kockázatviselés kezdetével. 

A kockázatviselés kezdete:

• A szerződés létrejöttének dátuma, ami – az ajánlat befogadása esetén, 
visszamenőleg – az ajánlat aláírását, vagy elektronikus továbbítását 
követő nap 0 órája. Az egyes kockázatok várakozási idejét ne 
hagyjuk figyelmen kívül.

• A kockázatviselés kezdetét el lehet halasztani akár egy évvel is, de 
legfeljebb a FrontEnd program által engedett legkésőbbi dátumra. A 
kockázatviselés kezdete a hónap bármely napja lehet, nemcsak elseje 
választható, mint a korábbi módozatainkban.
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Általános feltételek
A biztosítás időbeni hatálya 

A biztosítás évfordulója:

• A biztosítási év első napja.

• Annak a hónapnak az első napja, amelyikbe a kockázatviselés kezdete 
esik. 

• A biztosítás éves tartamú, amely automatikusan megújul évről évre, 
amennyiben egyik fél sem nyilatkozik ezzel ellentétesen. Ezt a 
nyilatkozatot legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal kell megtenni. 
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Biztosított 
vagyontárgyak

Épületek, építmények
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Biztosított vagyontárgyak
Épület

Főépület:

• A főépület családi ház esetén tartalmazza az egy tetőszerkezet alá 
tartozó lakáscélú és nem lakáscélú épületrészek területét, társasház 
esetén a lakás alapterületét.

Melléképület:

• Melléképületnek nevezzük családi ház esetén a főépülettel azonos 
kockázatviselési címen található, attól különálló tetőszerkezet alá 
tartozó, nem lakáscélú épületeket (pl. garázs, tároló, istálló, műhely, 
nyári konyha). Ha a főépülettel azonos kockázatviselési helyen több 
melléképület is található, akkor ezek alapterülete összeadódik a 
díjkalkulációban. Társasházban melléképületnek számít a saját 
tulajdonú garázs és egyedi tároló akkor is, ha a főépülettel közös 
tetőszerkezet alatt van.
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Biztosított vagyontárgyak
Épület

Eltérő címen lévő melléképület

• Eltérő címen lévő melléképületnek nevezzük a főépülettől eltérő 
kockázatviselési címen található, nem lakáscélú épületet. Ilyen 
melléképületből csak egyet lehet felvinni a főépülettel megegyező 
ajánlatra. Az eltérő címen lévő melléképület csak ugyanazon 
helységben (város, község) lehet, mint a főépület. Budapesten azonos 
kerületben, vagy szomszédos kerületben lehet az eltérő címen lévő 
melléképület.

Építmény 

• Építménynek minősülnek a kerti építmények, pl. kerítés, kapu, járda, 
kocsi beálló, kút, ciszterna. Az ajánlaton nem kell őket feltüntetni.
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Biztosított vagyontárgyak
Épület

Medence 

• Medencének minősül (az ajánlaton kell feltüntetni!) az épületen kívül, a 
talajba süllyesztett, egybeöntött poliészter medence vagy jakuzzi, a 
helyszínen fóliázott vagy csempézett beton medence vagy jakuzzi és a 
fémfalú fóliamedence. 

• Ide tartoznak a medencéhez rögzített gépészeti és egyéb felszerelési 
tárgyak, melyek a medence használatához szükségesek, valamint a 
medence beépített, vagy szakszerű mobil fedését szolgáló építmények, 
részegységek. 

• (A talajszinten elhelyezett, emberi, vagy gépi erővel mozgatható 
jakuzzik és medencék szabadban tárolt vagyontárgyakként 
biztosíthatók, azokat medenceként az ajánlaton nem kell feltüntetni.) 
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Biztosított vagyontárgyak
Épület

Épületszerkezet, -gépészet:

Ide tartoznak az épülethez rögzített felszerelési tárgyak, amik az épület rendeltetésszerű 
használatához szükségesek.

• gázvezetékek és a hozzájuk csatlakoztatott fűtési vagy melegvíz-
ellátást biztosító berendezések (gázkazán, melegvíztároló, cirkogejzír, 
gázbojler, konvektor), valamint a mérőműszerek, 

• vízvezetékek, szennyvíz és csapadékvíz elvezetők, fűtési és hűtési 
vezetékek és berendezések (radiátorok, klímák), 

• védelmi berendezések, eszközök, felszerelések (pl. riasztó egységek, 
kamerák, rácsok, falba vagy födémbe épített értéktárolók) ezekhez 
csatlakozó vezetékek, 

Lapozz

tovább!
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Biztosított vagyontárgyak
Épület

Épületszerkezet, -gépészet:

• villanyszerelés, villanybojler, átfolyós rendszerű elektromos 
vízmelegítők,

• fürdők, WC-k berendezései (kádak, WC-k, bidék, mosdók, 
zuhanykabinok),

• galériák, álmennyezetek, külső és belső burkolatok,

• szerkezetileg beépített üvegezések,

• villámhárító, antennák,

• redőnyök és árnyékolók az elektromos mozgató berendezéssel együtt,

• felvonó, kaputelefon, kapunyitó motor.

A főépület részét képezik, az ajánlaton nem kell őket feltüntetni.
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Biztosított 
vagyontárgyak

Ingóságok
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Biztosított vagyontárgyak
Ingóságok

Háztartási ingóságok 

• Háztartási ingóságok azok a vagyontárgyak, amelyek a háztartás 
viteléhez szükségesek és a biztosítottak személyes használatára, 
fogyasztására szolgálnak (pl.: bútorok, beépített szekrények, beépített 
konyhabútor a konyhagépekkel, háztartási és híradástechnikai 
készülékek, világító testek, berendezések, ruházat, élelmiszerek, stb.), 
valamint 

• a kerti berendezési és felszerelési tárgyak, 

• szaunák, jakuzzik (nem beépített), 

• hobbieszközök, sportfelszerelések, barkácsfelszerelések a háztartási 
ingóság biztosítási összegének maximum 20 %-ig.

Lapozz

tovább!
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Általános feltételek
A biztosítás területi hatálya

Épületek

• Az ajánlaton illetve a kötvényen feltüntetett cím, ennek hiányában a 
helyrajzi szám.

Ingóságok

• Az ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett cím, továbbá a magával vitt 
ingóságok (háztartási ingóságok, értéktárgyak) tekintetében az EU 
egész területe, a háztartási ingóságok biztosítási összegének 20%-ig, 
vagy biztosítási összeg nélkül kötött szerződésnél négyzetméterenként 
19.100 Ft-ig.

Általános és háziállattartói felelősségbiztosítás

• Az Európai Unió tagországainak területe

Lapozz

tovább!



18

Biztosított vagyontárgyak
Ingóságok

Háztartási ingóságok 

• eltérő címen lévő melléképület esetében az ott elhelyezett háztartási 
ingóságok a háztartási ingóságok vagyoncsoport biztosítási 
összegének 5%-áig

A háztartási ingóság vagyoncsoportra állandóan lakott, illetve tulajdonként biztosított (nem 
bérlemény) épület, vagy abban található ingóság biztosítása esetén felvehető minimális 
háztartási ingóság biztosítási összeg az ajánlott egységárral számolt biztosítási összeg 
60%-a. Bérleménynél és nem állandóan lakott épületnél a biztosítási összeget a biztosító 
nem limitálja, de kizárólag az ajánlott egységáron vagy afeletti összegre kötött szerződések 
esetén mond le az alulbiztosítás vizsgálatának jogáról és következményeinek 
alkalmazásáról. 
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Biztosított vagyontárgyak
Ingóságok

Értéktárgyak

• nemesfém, drágakő, igazgyöngy (befektetési célú nemesfémtömbök és 
-lapok kizárva) 

• bélyeg- és érmegyűjtemények, 

• képzőművészeti alkotások (zsűrizett, katalogizált)

• valódi szőrmék, kézi csomózású vagy kézi szövésű keleti szőnyegek, 

• antik tárgyak és különleges, nagy értékkel bíró régiségek. Az olyan 
ingóságok tartoznak ide, melyeknek kora, ritkaság jellege, állapota miatt 
kiemelt értékük van. Bútorok esetében az 1900 előtt készült, 100.000 Ft 
egyedi értéket meghaladó darabok sorolandók ide. 

• 100.000 Ft egyedi érték feletti karórák, zsebórák. A kár rendezéséhez 
az óra hivatalos márkakereskedéstől származó vásárlásának igazolása 
szükséges. 
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Biztosított vagyontárgyak
Ingóságok

Keresőtevékenység vagyontárgyai 

• A vállalkozások vagyontárgyai az Aegon OKÉ módozaton belül is 
biztosíthatók. 

• Ide tartoznak a mezőgazdasági kistermelés azon gépei, berendezései, 
terményei, valamint a kisipari, kiskereskedői és egyéb vállalkozások 
azon vagyontárgyai (tárgyi eszközök, készletek) amelyeket a Biztosított 
a kockázatviselés helyén használ vagy tárol.
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Biztosított vagyontárgyak
Ingóságok

Háztartási ingóságok 

• Háztartási ingóságok azok a vagyontárgyak, amelyek a háztartás 
viteléhez szükségesek és a biztosítottak személyes használatára, 
fogyasztására szolgálnak (pl.: bútorok, beépített szekrények, beépített 
konyhabútor a konyhagépekkel, háztartási és híradástechnikai 
készülékek, világító testek, berendezések, ruházat, élelmiszerek, stb.), 
valamint 

• a kerti berendezési és felszerelési tárgyak, 

• szaunák, jakuzzik (nem beépített), 

• hobbieszközök, sportfelszerelések, barkácsfelszerelések a háztartási 
ingóság biztosítási összegének maximum 20 %-ig (biztosítási összeg 
nélkül kötött szerződéseknél 19.100 forint/nm-ig).

Lapozz

tovább!
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Biztosított vagyontárgyak
Ingóságok

Háztartási ingóságok

• egy háztartásban általánosan elfogadott gépjárművek 
(személygépkocsi, motorkerékpár) napi üzemeltetéséhez használt 
alkatrészei és tartozékai, a háztartási ingóság biztosítási összegének 
maximum 10%-ig (BÖ nélkül kötött szerződéseknél 9.600 forint/ nm-ig),

• saját szükségletre termesztett, betakarított, vagy még lábon álló 
növények, termények, illetve saját szükségletre tartott háziállatok, a 
háztartási ingóságok biztosítási összegének maximum 5%-ig (BÖ nélkül 
kötött szerződéseknél 5.000 forint/nm-ig ),

• idegen tulajdonú vagyontárgyak (például vendégek vagyontárgyai, vagy 
a biztosított munkáltatójától munkavégzés céljából átvett vagyontárgy) 
maximum 200.000 Ft értékig,

Lapozz

tovább!
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Biztosított vagyontárgyak
Ingóságok

Háztartási ingóságok 

• eltérő címen lévő melléképület esetében az ott elhelyezett háztartási 
ingóságok a háztartási ingóságok vagyoncsoport biztosítási 
összegének 5%-áig (BÖ nélkül kötött szerződések esetén 5.000ft/nmig) 

A háztartási ingóság vagyoncsoportra állandóan lakott, illetve tulajdonként biztosított (nem 
bérlemény) épület, vagy abban található ingóság biztosítása esetén felvehető minimális 
háztartási ingóság biztosítási összeg az ajánlott egységárral számolt biztosítási összeg 
60%-a. Bérleménynél és nem állandóan lakott épületnél a biztosítási összeget a biztosító 
nem limitálja, de kizárólag az ajánlott egységáron vagy afeletti összegre kötött szerződések 
esetén mond le az alulbiztosítás vizsgálatának jogáról és következményeinek 
alkalmazásáról. 
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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Ahol minden dokumentumot, 
segédletet megtalálsz:
https://alkuszi.aegon.hu


