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Kiegészítő biztosítások

Hasznos információk
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Aegon OKÉ Lakásbiztosítás
Rövid kedvcsináló

• Minden épületbiztosítást tartalmazó OKÉ 
szerződésben ingyenes építés-szerelés, 
felújítás, bővítés időszakára vonatkozó 
biztosítás található!

• A mobil eszközökre vonatkozó kiegészítő 
biztosításban térül a telefon leejtése miatt 
összetört kijelző is!

• A kerékpárbiztosítással megtérítjük a 
közlekedési balesetben megsérült kerékpár 
töréskárait, a felelősségbiztosításban pedig 
a kerékpáros által okozott kárt!

• Új kötésre és átdolgozásra is 40% értékesítői
kedvezmény adható!
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Kiegészítő biztosítások
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Lakásdoktor szolgáltatás

Felelősségbiztosítás

Bővített balesetbiztosítás

Garázsban tárolt személygépkocsi 

és motor

Gépjármű assistance

Kisállat biztosítás

Kiterjesztett garancia és mobil 

eszköz biztosítás

Utasbiztosítás

Jogvédelem

Élet és műtéti kiegészítő

Kockázati életbiztosítás

Kegyeleti életbiztosítás

Kórházi napi térítés

CT és MR szolgáltatás
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Kiegészítő biztosítások
Lakásdoktor gyors segítség szolgáltatás

Vészelhárítás (24 órán belül)

• A biztosító vállalja a vészelhárítási és egyéb, háztartási gyors segítség, 
kisiparosi kivitelezői, javítói szolgáltatás megszervezését, 

• víz-, gáz-, fűtésszerelő, tetőfedő, üveges, villanyszerelő, 
duguláselhárító, zárjavító, lakatos szakmákban.

• Vészelhárítás az olyan váratlan meghibásodás, károsodás, vagy 
váratlan külső mechanikai behatás, amely sürgős beavatkozást igényel 
a további károk, vagy balesetveszély megelőzése érdekében. 

• Biztosítási esemény esetén korlátlan számban igénybe vehető, nem 
biztosítási esemény esetén évente egy alkalommal vehető igénybe.

• Térítési limit 47.000 forint. Biztosítási eseménynél, a limit feletti összeg 
kifizetéséről kapott számlát benyújtva térül a különbözet is.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Lakásdoktor gyors segítség szolgáltatás

Szakiparos ajánlás

• Vészhelyzeten kívüli esetekben vállalja a biztosító, hogy a bejelentett 
kár, hiba megszüntetése érdekében szakembert ajánl, a korábban 
felsorolt szakmákon belül. 

• A nem vészelhárítás jellegű, szakemberajánlás útján igénybe vett 
szolgáltatás megrendelése a biztosított felelőssége, költségeit (munka-, 
anyag-, kiszállási díj) a biztosított fizeti. 

• Amennyiben az így igénybe vett szolgáltatás a szerződés valamely 
kockázatával kapcsolatosan keletkezett, úgy a biztosító a feltételek 
szerint, utólag megtéríti azt a biztosítottnak. 
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Kiegészítő biztosítások
Felelősségbiztosítás

Biztosítási események

• Idegen harmadik személynek okozott személysérülések, és 
tárgyrongálási károk, amelyeket a biztosított az EU területén okozott, és 
azokért a PTK szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Biztosítási összeg

• 28.413.000 forint.

Lapozz

tovább!



9

Kiegészítő biztosítások
Felelősségbiztosítás

Az alábbi minőségben okozott károk térülnek, amennyiben a biztosított azokért a PTK 
szerint kártérítési felelősséggel tartozik

• Az épület tulajdonosa, bérlője, építtetője, felújíttatója, használója. 

• Rendeltetésszerűen PB-gázpalackot, gáztartályt használó.

• Belátási képességgel nem rendelkező, vagy korlátozott belátási 
képességű személyek gondozója.

• Közúti balesetet okozó gyalogos.

• Kerékpár, elektromos kerékpár, roller, segway, rokkantjármű, kézi erővel 
működtetett szállítóeszköz használója.

• Szervezett kereteken kívül, hobbi-, sporttevékenységet végző.

• Háziállattartó.
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Kiegészítő biztosítások
Bővített balesetbiztosítás

Biztosított személyek

• a kötvényen Biztosítottként név szerint feltüntetett természetes személy 
(tulajdonos, haszonélvező, bérlő), 

• állandóan lakott épületek esetében a kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottnak a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói, akiknek a biztosítási 
esemény időpontjában lakcímkártya szerinti állandó vagy tartózkodási 
címe a kockázatviselési cím,

• bérlemények esetében az ingóságok kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottjával a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén együtt élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Bővített balesetbiztosítás

Biztosítási események

• baleseti halál 

• baleseti eredetű rokkantság,

• csonttörés, csontrepedés,

• baleseti műtéti térítés, 

• baleseti égési térítés.

Térítés egy egységre (1-9 egység köthető)

• baleseti halál 432.300 forint,  baleseti rokkantság  864.600 forint

• baleseti csonttörés, repedés 12.000 forint 

• baleseti égési sérülés 44.000 forint, baleseti műtét  15.500 Ft 
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Kiegészítő biztosítások
Garázsban tárolt személygépkocsik és motorok biztosítása

Biztosított személyek

• a kötvényen Biztosítottként név szerint feltüntetett természetes személy 
(tulajdonos, haszonélvező, bérlő), 

• állandóan lakott épületek esetében a kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottnak a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói, akiknek a biztosítási 
esemény időpontjában lakcímkártya szerinti állandó vagy tartózkodási 
címe a kockázatviselési cím,

• bérlemények esetében az ingóságok kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottjával a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén együtt élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Garázsban tárolt személygépkocsik és motorok biztosítása

Biztosítási események (amennyiben a gépjármű a biztosított garázsban áll)

• alapbiztosítási események,

• vízkár,

• lopási kísérlettel, vagy feltöréssel okozott rongálási károk.

Biztosított gépjárművek

• a biztosítottak forgalmi engedély szerint saját tulajdonát képező 
személygépjárművei és rendszámmal rendelkező motorkerékpárjai, 
illetve azoknak gyárilag vagy utólag beépített, jogszabály által nem tiltott 
alkatrészei, tartozékai.

• 1.000.000 forint és 12.000.000 forint között választható biztosítási 
összeg.
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Kiegészítő biztosítások
Gépjármű assistance

Biztosított személyek

• a kötvényen Biztosítottként név szerint feltüntetett természetes személy 
(tulajdonos, haszonélvező, bérlő), 

• állandóan lakott épületek esetében a kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottnak a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói, akiknek a biztosítási 
esemény időpontjában lakcímkártya szerinti állandó vagy tartózkodási 
címe a kockázatviselési cím,

• bérlemények esetében az ingóságok kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottjával a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén együtt élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Gépjármű assistance

Biztosított gépjárművek

• a biztosítottak tulajdonában álló (tulajdonos, vagy üzembentartó),

• legfeljebb 15 éves, érvényes forgalmi engedélyű gépjárművek.

Biztosítási esemény

• A biztosított gépjármű mozgás- vagy üzemképtelensége, üzemzavar, 
önhibából eredő meghibásodás vagy baleset, lopás, rongálás miatt.

Szolgáltatás

• helyszíni javító küldése, szállítás autómentővel, tárolás,

• telefonon keresztüli segítségnyújtás és idegen nyelvű vésztolmácsolás 

• üzenetközvetítés, útvonal és utazási tanácsadás, kisegítő elutazás 

• kölcsön gépjármű, szállás, 

• továbbutaztatás szervezése busszal vagy vonattal. 

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Gépjármű assistance

Limitek káreseményenként (belföld/külföld): 

• helyszíni javító küldése 23.800 Ft / 237 EUR 

• szállítás autómentővel, tárolás 59.300 Ft / 237 EUR 

• kisegítő elutazás + továbbutaztatás 35.700 Ft / 237 EUR 

• szállás(maximum 3 éj)  12.000 Ft/éjszaka / 178 EUR/éjszaka

• kulcs elvesztés, zár kinyitás, javítás 23.800 Ft / 178 EUR 

• kölcsön gépjármű(maximum 3nap) 17.400 Ft/nap / 178 EUR/nap

• A szolgáltató élőhangos, 24-órás telefonos (+36 1 483 2555) 
információs és segítségnyújtási szolgáltatást működtet 
Aegon Assistance néven. 
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Kiegészítő biztosítások
Kisállatbiztosítás

Biztosítható állatok

• legalább 6 hónapos, de 7 évnél fiatalabb (a már biztosított állatok 
esetében a biztosítási védelem nem ér véget a korhatár elérésével),

• mikrochip azonosítóval rendelkező, 

• a szabályzat szerinti védőoltásokon és féregtelenítésen átesett,

• a szerződéskötéskor egészséges,

• kutya, macska. 

Szolgáltatás

• balesetből vagy betegségből eredő állatorvosi kezelések költsége. 
(állatorvosi munkadíj, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok díja, 
implantátumok ára, az állatorvos által az állatnak közvetlenül beadott 
diagnosztikai szerek és gyógyszerkészítmények ára)

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Kisállatbiztosítás

Biztosítási összeg

• 71.500 forint káronként.

Önrész

• 10.000 forint (levonásos).

• Balesetnél a szerződéskötéstől 30 napos, betegségnél 3 hónapos 
várakozási idő.

• Császármetszésre csak egy alkalommal térítünk és csak akkor, ha a 
szerződéskötést megelőzően még nem fordult elő.

• A kóros elhízással összefüggő betegségek kizárva.
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Kiegészítő biztosítások
Kiterjesztett garancia és mobil eszköz biztosítás

Biztosított személyek

• a kötvényen Biztosítottként név szerint feltüntetett természetes személy 
(tulajdonos, haszonélvező, bérlő), 

• állandóan lakott épületek esetében a kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottnak a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói, akiknek a biztosítási 
esemény időpontjában lakcímkártya szerinti állandó vagy tartózkodási 
címe a kockázatviselési cím,

• bérlemények esetében az ingóságok kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottjával a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén együtt élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Kiterjesztett garancia és mobil eszköz biztosítás

Biztosított háztartási gépek, híradástechnikai eszközök 

• Borotva, epilátor, konyhai elszívó, elektromos fogkefe, főzőlap, sütő, 
hősugárzó, mérleg, (konyhai, személy), hajegyenesítő, hajgöndörítő, 
egyéb hajformázó, hajszárító, hajvágó, hűtőgép, fagyasztó, kávéfőző, 
kenyérpirító, kenyérsütő, konyhai kisgép (turmixgép, robotgép), 
mikrohullámú sütő, mosógép, szárító, mosogatógép, olajsütő, porszívó, 
nedves-porszívó, száraz-nedves porszívó, robotporszívó, vasaló, 
gőzvasaló, gőzállomás, vízforraló, mobilklíma, gőztisztító, 
magasnyomású mosó, elektromos seprű, elektromos felmosó

• asztali DVD (csak gyári merevlemezzel), blue ray lejátszó, média box (a 
beépített merevlemez nélkül), hifi kiegészítő, hifi lejátszó, audio
rendszer, házi mozi rendszer, projektor, rádió, rádiós magnó, set top 
box, szatellit vevő (parabola antenna is), televízió, video.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Kiterjesztett garancia és mobil eszköz biztosítás

Biztosított mobil eszközök

• bármilyen típusú mobil telefon, 

• hordozható számítógépek (laptop, netbook, notebook),  

• táblagépek,  

• e-book olvasók, 

• Mp3 és Mp4 lejátszók, 

• okosórák

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Kiterjesztett garancia és mobil eszköz biztosítás

Kiterjesztett garancia a háztartási gépekre és híradástechnikai

eszközökre

• Ha a termék vásárláskori értéke 20.000 Ft érték feletti, új állapotban 

vették, van számla vagy blokk és garancialevél és nem régebbi 60 

hónapnál,

• megtéríti a biztosító a véletlenszerű és előre nem látható garanciális 

jellegű meghibásodások javításának költségét.

• Térítési limit 357.000 forint.

• A háztartási és híradástechnikai eszközök garanciális kárai önrész 

nélkül térülnek.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Kiterjesztett garancia és mobil eszköz biztosítás

Mobil eszközök biztosítása

• Ha a termék vásárláskori értéke 20.000 Ft érték feletti,                         

az ajánlattételt követően, új állapotban vették, van névre kiállított 

számla, garancialevél és nem régebbi 36 hónapnál,

• megtéríti a biztosító a véletlenszerű és előre nem látható garanciális 

jellegű javításainak költségét.

• Térül a véletlenszerű károsodás és rongálás (pl. kijelző törés).

• Térítési limit 238.000 forint.

• Garanciális javítások önrész nélkül térülnek, egyéb károsodásra, 

rongálásra 10%, de minimum 11.900 forint önrészt vonunk le a 

szolgáltatás összegéből.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Kiterjesztett garancia és mobil eszköz biztosítás

Mobil eszközök biztosítása

• 2 hónapos várakozási idő minden eseményre.

• Mobiltelefon kijelző törés csak fóliával ellátott telefonoknál térül!

• Mobil eszközökre avult térítést alkalmazunk                                  

(telefon 2.1%/hó, egyéb mobil eszköz 1.6%/hó)

• A károkat a biztosító Call Centerében kell bejelenteni.



25

Kiegészítő biztosítások
Utasbiztosítás

Biztosítottak lehetnek

• a kötvényen Biztosítottként név szerint feltüntetett természetes személy 
(tulajdonos, haszonélvező, bérlő), 

• állandóan lakott épületek esetében a kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottnak a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói, akiknek a biztosítási 
esemény időpontjában lakcímkártya szerinti állandó vagy tartózkodási 
címe a kockázatviselési cím,

• bérlemények esetében az ingóságok kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottjával a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén együtt élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói,

• Ha az ajánlattételkor még nem töltötték be a 71 éves kort és az 
ajánlaton név szerint feltüntetésre kerültek!

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Utasbiztosítás

A biztosító szolgáltatása

• egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás, 

• utazási segítségnyújtás és biztosítás,  

• poggyászbiztosítás.

• A külföldi utazások száma éven belül korlátlan, de az egyidejű külföldi 
tartózkodás legfeljebb 20 nap lehet.

• Területi hatály a földrajzi Európa!

• Belépési kor 18-70 év, kilépési kor nincs. 

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Utasbiztosítás

Térítési limitek (az ajánlatkészítéskor duplázhatók!)

• Egészségügyi biztosítás 23.677 EUR/kár  

• Szemüveg pótlása 119 EUR/kár  

• Fogászat 142 EUR/fog  

• Beteglátogatás 60 EUR/nap, maximum 4 nap  

• Telefonköltség 96 EUR  

• Plusz tartózkodás 60 EUR/nap, maximum 4 nap  

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Utasbiztosítás

Térítési limitek (az ajánlatkészítéskor duplázhatók!)

• Gyermek hazaszállítása limit nélkül

• Holttest hazaszállítása  3.551 EUR  

• Idő előtti hazautazás 201 EUR  

• Poggyászbiztosítás 177.600 Ft  

• Úti okmányok pótlása 23.900 Ft  

• Gépjárműből eltulajdonítás 88.800 Ft
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Kiegészítő biztosítások
Jogvédelem

Biztosítási esemény

• a biztosított kárt, vagy jogi érdeksérelmet szenved más személyek 
magatartása miatt, vagy

• más személyek jogi érdekei a Biztosított magatartása miatt sérülnek, és 
emiatt a biztosítottal szemben a károsult fél kártérítési vagy sérelemdíj 
igényt támaszt, avagy vele szemben bírósági, vagy hatósági eljárás 
indul.

A biztosító szolgáltatása

• sikerkilátás vizsgálatot követően,

• a biztosított jogi képviseletének költségét téríti,

• biztosítási eseményenként 297.000 forintig.

• A biztosított választ ügyvédet és köt vele szerződést.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő biztosítások
Jogvédelem

• Magyarország területén bekövetkezett, a magyar bíróság vagy más 
magyar hatóság joghatósága alá tartozó biztosítási eseményekre.

• A biztosítottat ért sérelem a szerződés hatálya alatt történt és az alatt 
be is jelentették. 

• A biztosított által okozott érdeksérelem a szerződés hatálya alatt történt 
és a megszűnést követő 1 éven belül az érvényesítés megkezdődik 

• Ha már megkezdődött az eljárás, de közben a szerződő a biztosítást 
felmondja, vagy díjnemfizetéssel megszűnik, vagy átdolgozza 
jogvédelem nélkülire a jogvédelmi szolgáltatás megszűnik, költséget 
tovább nem térít.

• A Biztosító sem tanácsot, sem jogi képviseletet nem ad, kizárólag az 
eljárással kapcsolatosan benyújtott képviseleti-, illetve költségszámlát 
téríti.
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Élet- és egészségi 
kiegészítő biztosítások
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Élet- és egészségi kiegészítő biztosítások
Közös általános feltételek

Biztosítottak lehetnek

• a kötvényen Biztosítottként név szerint feltüntetett természetes személy 
(tulajdonos, haszonélvező, bérlő), 

• állandóan lakott épületek esetében a kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottnak a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói, akiknek a biztosítási 
esemény időpontjában lakcímkártya szerinti állandó vagy tartózkodási 
címe a kockázatviselési cím,

• bérlemények esetében az ingóságok kötvényen név szerint feltüntetett 
Biztosítottjával a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés 
helyén együtt élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói,

• ha az adott kiegészítőhöz tartozó belépési kornak megfelelnek és 
az ajánlaton név szerint feltüntetésre kerülnek!

Lapozz

tovább!
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Élet- és egészségi kiegészítő biztosítások
Élet és műtéti biztosítás (személybiztosítás)

• Belépési kor maximum 65 év. 

• Kilépési nincs.

• Személyenként 1-3 egység választható.

• Egy szerződésben maximum öt személy biztosítható.

• Az éves díj a biztosított korától és a választott egységszámtól függ. 

Szolgáltatás 1 egységre: 

• Bármely okú halál: 236.900 forint. 

• Műtét: 12.000 – 189.600 forint. 

• Várakozási idő: 6 hónap. 



34

Élet- és egészségi kiegészítő biztosítások
Kockázati életbiztosítás

• Belépési kor 18-65 év.

• Kilépési kor 70 év.

• 500.000 forint és 3.500.000 forint közötti választható biztosítási összeg. 

• Csökkenő fedezetre, vagy határozatlan időtartamú állandó fedezetre is 
köthető. 

• Bármely okú halál esetén térít. 

• Várakozási idő: 6 hónap.

• Baleseti halál esetén nincs várakozási idő! 
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Élet- és egészségi kiegészítő biztosítások
Kegyeleti életbiztosítás

• Kegyeleti céllal köthető életbiztosítás. 

• 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.
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Élet- és egészségi kiegészítő biztosítások
Kórházi napi térítés

• Belépési kor 16-62 év.

• Kiléptetés abban az évben, amikor a biztosított betölti a 63. évét.

• 3 napot meghaladó ápolás esetén, szüléssel összefüggően 10 napot 
meghaladó ápolás esetén térít.

• 3.420 vagy 5.400 forint biztosítási összeg választható a kórházi ápolás 
minden napjára.

• Minden megkezdett nap (a felvétel és elbocsájtás napja is) számít.

• Várakozási idő: 6 hónap.
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Élet- és egészségi kiegészítő biztosítások
CT és MR szolgáltatás

• A szerződéskötést követő betegséggel vagy balesettel összefüggően 
szükséges, szakorvos által előírt CT és MR vizsgálatok (Cardio és PET 
CT is) megszervezését és lebonyolítását vállalja a szolgáltató.

• A bejelentést követő10 napon belül megtörténik a vizsgálat.

• Térítési limit 297.000 forint biztosítási eseményenként.

• A vizsgálatért az ügyfélnek nem kell fizetnie!

• A kiegészítő szolgáltatása és díja sincs korhoz kötve!

• Várakozási idő 3 hónap.
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Hasznos információk
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Aegon OKÉ Lakásbiztosítás
Hasznos információk

• Amennyiben olyan biztosítási esemény történik, ami bűncselekmény, a 
kártérítésünk feltétele a rendőrségre tett bejelentés. Ez alól kivétel az 
iskolai lopás.

• Ez az oktatási anyag csak a szabályzattal együtt nyújt teljeskörű 
felvilágosítást a termékről! 

• A szabályzatot, a termékkel kapcsolatos nyilatkozatokat és minden 
egyéb dokumentumot az alkuszi.aegon.hu weblapon találsz, a 
dokumentumtár menüpont alatt. Az oldal bárhonnan, jelszó nélkül 
elérhető



Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Ahol mindent megtalálsz:
https://alkuszi.aegon.hu


