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Aegon Praktika Társasházbiztosítás
Rövid ízelítő

• Praktikát akár saját magad is köthetsz a 
FrontEnd ajánlatkészítő felületünkön. 

• Nem kell azon gondolkodnod, mennyi 
kedvezményt adhatsz, magától kiírja a 
FrontEnd a kiadható maximumot!

• A Praktika káridőponti újjáépítési értékre is 
megköthető, így nem fordulhat elő, hogy az 
évek során alul- vagy túlbiztosítottá váljon   
az épület!
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Aegon Praktika Társasházbiztosítás
Rövid ízelítő

• Praktika szerződés négy, külön tulajdonú 
albetéttől akár társasházi alapító okirat nélkül 
is köthető!

• Az állati kártevők és kerti veszélytelenítés 
kockázat tartalmazza a darázsfészek 
eltávolítást illetve a madarak, rovarok, 
rágcsálók, denevérek kilakoltatását! 

• A zárcsere szolgáltatás a kockázatviselés 
kezdetétől számolt három éves ciklusonként 
és lépcsőházanként egy alkalommal, minden 
szerződésre igénybe vehető!
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Általános feltételek
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Általános feltételek
Szerződő, Biztosítottak, Közös képviselő

Szerződő:

• A biztosítási szerződést az kötheti meg, aki a társasházi illetve 
lakásszövetkezeti vagyontárgyak megóvásában érdekelt, vagyis 
társasház, lakásszövetkezet, lakóközösség, illetve gazdálkodó 
szervezet (fenntartó, üzemeltető vállalkozó). 

• Az ajánlatot az írhatja alá, aki személy szerint jogosult az előbbiek 
képviseletére. Ennek megfelelően a szerződés nem fogyasztói 
szerződés, mint például az OKÉ. 



6

Általános feltételek
Szerződő, Biztosítottak, Közös képviselő

Biztosítottak épületek és építmények vonatkozásában:

• A kötvényen feltüntetett társasház, lakópark a közös részek 
tekintetében, 

• a társasház tulajdonosai tulajdoni hányaduk arányában, 

• a társasházi tulajdon haszonélvezői, haszonélvezeti hányaduk 
arányában, 

• a kötvényen feltüntetett lakásszövetkezet, 

• a lakásszövetkezeti tagok, maximum a szövetkezeti használati 
egységük arányában, valamint a lakásszövetkezeti egység 
haszonélvezői, haszonélvezeti egységük arányában. 
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Általános feltételek
Szerződő, Biztosítottak, Közös képviselő

Biztosítottak közös tulajdonú ingóságok vonatkozásában: 

• A társasház, a lakásszövetkezet, a lakóközösség. 

Biztosítottak a saját tulajdonú ingóságok vonatkozásában: 

• a lakástulajdonos, 

• a haszonélvező, 

• a lakásszövetkezeti tag, 

• a bérlő (amennyiben a lakásban nem a tulajdonos vagy haszonélvező 
lakik), 

• a tulajdonossal, haszonélvezővel vagy bérlővel közös háztartásban élő 
hozzátartozók. 
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Általános feltételek
Szerződő, Biztosítottak, Közös képviselő

Biztosítottak felelősségbiztosítás vonatkozásában:

• az épületek és ingóságok fentiekben meghatározott biztosítottjai. 

Biztosítottak lehetnek Lakásdoktor szolgáltatás vonatkozásában:

• az épületek fentiekben meghatározott természetes személy 
biztosítottjai. 

Biztosítottak lehetnek Garázsban tárolt gépjárművek vonatkozásában:

• az ingóságok fentiekben meghatározott természetes személy 
biztosítottjai, akik egyben a gépjárművek üzembentartói. 
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Általános feltételek
Szerződő, Biztosítottak, Közös képviselő

Biztosítottak lehetnek balesetbiztosítás vonatkozásában:

• Az épületek és ingóságok fentiekben meghatározott természetes 
személy biztosítottjai, akiknek a biztosítási esemény időpontjában 
lakcímkártya szerinti lakcíme vagy tartózkodási helye a biztosított 
épület. 

Biztosított lehet Munkanélküliség esetére szóló közös költség biztosítás 
vonatkozásában:

• a biztosított épületben tulajdoni hányaddal és bejelentett lakcímmel 
rendelkező természetes személy, aki a tulajdoni hányada alapján közös 
költség fizetésére kötelezett. 
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Általános feltételek
Szerződő, Biztosítottak, Közös képviselő

Közös képviselő:

• A szerződő alapító okirata, közgyűlési határozata, alapszabálya stb. 
rögzíti a közös képviseletet ellátó személyt. A biztosítási ajánlat 
felvételekor ezt a személyt meg kell jelölni, aki ez által: 

• a szerződéssel kapcsolatos ügyekben eljárhat,  

• regisztrálhat az Aegon online ügyfélszolgálatán a szerződő képviseletében. 

Lapozz

tovább!
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Általános feltételek
Szerződő, Biztosítottak, Közös képviselő

Közös képviselő: 

• SMS-értesítés a károk bejelentésekor: Ennek megjelölése esetén a 
közös képviselő mobilszámának megadása szükséges, amire az Aegon 
SMS-értesítést küld a bejelentett károkról. 

• A szerződő a tulajdonosközösség egységes határozata alapján a 
szerződés megkötésekor kérheti, hogy a biztosító kizárólag a közös 
képviseletet ellátó személyen keresztül érkező kárbejelentésekre 
teljesítsen szolgáltatást. A tulajdonosközösség erre vonatkozó 
határozatát az ajánlat mellé kell csatolni. 

Lapozz

tovább!
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Általános feltételek
Szerződő, Biztosítottak, Közös képviselő

Közös képviselő: 

• Kiemelten fontos, hogy amennyiben a biztosított épülethez 
kapcsolódóan közös képviselő váltás történik, arról a biztosítót 
haladéktalanul tájékoztatni kell.

• A szerződő megfelelő határozat csatolásával kezdeményezheti az 
abban megnevezett új közös képviseletet ellátó személy megjelölését.  
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Általános feltételek
Levelezési címzett

• Az ajánlaton megjelölhető a postai küldemények címzettje. Ha a levelek 
fogadásához postafiókot használnak, azt is itt lehet megjelölni. Ha azt 
akarjuk, hogy a levelek a közös képviselőhöz menjenek, a levelezési 
címet hagyjuk üresen. 

• A levelek postai küldésénél az alábbi prioritással kezeljük a címeket: 
• 1. Amennyiben az ügyfél egy záradékban kéri, a biztosító minden küldeményt a 

szerződést kezelő alkusz (biztosítónál bejelentett) levelezési címére küld. Tehát ha 
ez a záradék szerepel a szerződésen, ennek törléséig mindennemű 
címváltoztatási nyilatkozatot felülír! 

• 2. Szerződés levelezési címe. (nem kötelező kitölteni) 

• 3. Közös képviselő címe. 

• 4. Szerződő címe. 
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Általános feltételek
A kockázatviselés kezdete

• A kockázatviselés kezdete alapesetben az ajánlat aláírását követő nap 
nulla órája, vagy halasztott kockázatviselési kezdet esetén az ajánlaton 
feltüntetett későbbi időpont.

• A kockázatviselés kezdete bármilyen – a FrontEnd által engedett 
intervallumon belüli – hóközi napra beállítható halasztás esetén is, 
nemcsak elsejére. 

• Várakozási idők: 
• hónyomás:   15 nap 

• árvíz, földcsuszamlás 30 nap 

• A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményekre a biztosító 
kockázatviselése nem terjed ki. 
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Általános feltételek
A biztosítási évforduló

• A szerződés kockázatviselési kezdetét követő hónap első napja, kivéve, 
ha a kockázatviselési kezdet a hónap első napjára esik.

• Amennyiben a kockázatviselési kezdet valamely hónap első napja, 
akkor az egyben a biztosítási évforduló is.   

A díjfizetés kezdete

• Megegyezik a kockázatviselés kezdetével. 

• Amennyiben a kockázatviselési kezdet megelőzi a biztosítási év 
kezdetét, a biztosító a köztes időszakra tört díjat számít fel. 
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Általános feltételek
A biztosítási szerződés tartama

• A biztosítási szerződés határozott, egy éves időtartamra jön létre.

• Az egyéves határozott tartam lejártakor a szerződés automatikusan 
létrejön a következő évre, kivéve, ha a Szerződő vagy a Biztosító az 
évforduló előtt legalább 30 nappal írásban nyilatkozik, hogy nem kívánja 
a szerződést újabb egy évre megújítani.
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Általános feltételek
Díjfizetés

Minimál díj:

• Amennyiben a díjszámítással a minimál díjnál alacsonyabb érték jön ki, 
a FrontEnd a fizetendő éves díjként a minimál díjat alkalmazza.

• Célszerű a szerződést feltölteni úgy, hogy a normál díjszámítás a 
minimál díjat kiadja. 

Lapozz

tovább!
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Általános feltételek
Díjfizetés

• A Praktika díja kizárólag egyéni utalással, csoportos beszedéssel vagy 
rendszeres bankkártyás díjfizetéssel fizethető. Csekkes díjfizetési mód 
választására nincs lehetőség. 

• A díjfizetés gyakoriságát a szerződő az évfordulóval módosíthatja. 

• Díjfizetési gyakoriság váltása esetén a szerződésbe épített, esetleges 
díjfizetési kedvezmény módosul. 

• A díjfizetési kedvezmény mértéke éves gyakoriságú, csoportos 
beszedés vagy utalás esetén 2%. (Egyéb esetekben nem jár.)
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Általános feltételek
Értékkövetés, indexálás 

• Az egyéves határozott tartam lejárta előtt (a biztosítási összegek 
értékkövető módosításával egyidejűleg) tájékoztatjuk a szerződőt, hogy 
a következő 1 éves tartamra milyen biztosítási összegekre, mekkora 
biztosítási díj megfizetése ellenében tudjuk vállalni a kockázatot. 

• A díjváltozás mértéke eltérhet az alkalmazott értékkövetés mértékétől.
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Általános feltételek
Önrész

• A biztosítási szerződés a létrejöhet önrész alkalmazása nélkül,        
vagy az ajánlaton és a kötvényben feltüntetett mértékű, az épületek 
vagyoncsoportra vonatkozó levonásos önrész alkalmazásával. 

• Levonásos önrész az alábbi kockázatokra, illetve biztosítási 
eseményekre választható: 

• alapbiztosítási események 20e, 50e vagy 100e Ft

• vízkár 20e, 50e, vagy 100e Ft

• üvegkár 20e vagy 50e Ft

• A Géptörés kiegészítő minden esetben 50.000 Ft levonásos önrészt 
tartalmaz!
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A kárbiztosítás  feltételei
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A kárbiztosítás feltételei
A biztosítás területi hatálya

Épületek esetén

• az ajánlaton, illetve a kötvényen kockázatviselési helyként feltüntetett 
cím, vagy cím hiányában a helyrajzi szám. 

• Ha a biztosított épületnek több utcáról is van bejárata, vagy több épülettömb kerül 
egy ajánlaton biztosításra, az „elsődleges kockázatviselési cím” mellett jelölni kell 
a további kockázatviselési címeket is!

Ingóságok esetén

• az ajánlaton, illetve a kötvényen kockázatviselési helyként feltüntetett 
cím, vagy helyrajzi szám.

• A háztartási ingóságokat és az értéktárgyakat ért károk a biztosított lakására 
számított biztosítási összeg 5%-áig az Európai Unió egész területén térülnek.  

• Nem téríti meg a biztosító a biztosított Értéktárgyakban keletkezett károkat, ha 
azokat nem állandó lakás céljára szolgáló helyiségekben (pl. pince, padlás, 
melléképület, nyaraló, hétvégi ház), vagy a szabadban tartották. 
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A kárbiztosítás feltételei
Az épületek biztosítási összegének meghatározása

1. Számszerű biztosítási összeggel

• A szerződés megkötésekor a szerződő határozza meg az egy 
négyzetméterre vetített egységárat, melyet a hasznos alapterülettel 
felszorozva kapjuk meg az ajánlaton a biztosítási összeget.  

• Ez a biztosító által fizethető térítés maximuma!

• Hátránya, hogy ilyenkor előre meg kell becsülni a várható újjáépítési 
költségeket, ezért fennáll az alul-, vagy túlbiztosítottság lehetősége.

• A javasolt egységártól eltérni csak felfelé lehet! Az ügyfél döntheti el, 
hogy a javasolt legalacsonyabb biztosítási összeget fogadja el, vagy 
annál magasabb értéket határoz meg.

Lapozz

tovább!
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A kárbiztosítás feltételei
Az épületek biztosítási összegének meghatározása

2. Számszerű biztosítási összeg nélkül

• A szerződés megkötésekor az ajánlaton, illetve későbbiekben az 
indexértesítőben nem jelenik meg biztosítási összeg. 

• A biztosító a teljes épület, valamint az építmények vonatkozásában a 
káridőponti helyreállítási, illetve újjáépítési költségeket téríti. 

• A hasznos alapterületek helyes feltüntetése esetén sem alulbiztosítás, 
sem túlbiztosítás esete nem fordulhat elő!

• Bármennyibe kerül az eredeti állapot helyreállítása, külön limit nélkül 
térítjük!

• Műemlék épületre nem vehető fel szerződés ezzel a módszerrel!  
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A kárbiztosítás feltételei
Az ingóságok biztosítási összegének meghatározása

• A biztosítási összeg az új állapotban történő átlagos beszerzési ár, 
melynek meghatározása a lakáscélú albetétek alapterületének összege 
alapján történik. 

• A háztartási ingóságok vagyoncsoportra a biztosító a meghatározza a 
négyzetméterre vetített javasolt egységárat, amitől eltérni csak felfelé 
lehet. 

• A szerződő döntheti el, hogy a javasolt legalacsonyabb biztosítási 
összeget fogadja el, vagy annál magasabb értéket határoz meg.

• A javasolt egységáraktól eltérni a Praktika szerződésen belül csak 
egységesen lehet, így amennyiben egy-egy lakó a saját tulajdonára 
mégis indokoltnak ítéli meg, lehetősége van egyéni biztosítás keretében 
többletérték biztosítást kötni (Aegon OKÉ Lakásbiztosítás). 
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A termék felépítése 
Biztosítható 
vagyontárgyak
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A termék felépítése
Biztosítható vagyontárgyak

Épületek, építmények 

• lakások, vállalkozási célú albetétek, 

FIGYELEM! A lakások alapterületébe az erkélyeket és a teraszokat is 

bele kell számolni, 50% alapterülettel!

• egyéni tárolók, egyedi garázsok és teremgarázs, 

• egyedi kialakítású közös helyiségek (uszoda, szauna, konditerem, stb.).

• Külön díj nélkül biztosítottak (alapterületük nem kerül feltüntetésre) a 
közös helyiségek (lépcsőház, folyosó, stb.), közös tárolók, közös pince, 
padlás, építmények (kerítés, kapu, járda, támfal, stb.).

• A szerződés létrejötte szempontjából az épület számít alap-
vagyoncsoportnak, mely lehet állandóan lakott, nem állandóan lakott, 
épülőfélben lévő épület (csak alapkockázatokra), irodaház, üzletház. 
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A termék felépítése
Biztosítható vagyontárgyak

Háztartási ingóságok 

• egyéni tulajdonú bútorok, beépített bútorok, 

• háztartási gépek, 

• világító testek,

• híradástechnikai készülékek, 

• ruházat, élelmiszerek, 

• hobbi-, sport- és barkácseszközök (biztosítási  összeg max. 20%-a),

• háziállatok (biztosítási összeg max. 5%-a), 

• vállalkozói tevékenység vagyontárgyai (biztosítási összeg max. 5%-a), 

• gépjármű alkatrészek és tartozékok (biztosítási összeg max. 10%-a), 

• idegen tulajdonú tárgyak (max. 100.000 Ft/lakás).
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A termék felépítése
Biztosítható vagyontárgyak

Értéktárgyak

• nemesfémek,

• 100 000 Ft érték feletti órák,

• érme- és bélyeg gyűjtemények,

• képzőművészeti alkotások,

• antik tárgyak,

• szőrmék, kézi csomózású szőnyegek.
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A termék felépítése
Lakottság meghatározása

• Nem minősül állandóan lakottnak az olyan épület, amelyben a 270 
napos folyamatos tartózkodás a lakások kevesebb, mint 40%-ában
valósul meg. 

• Tehát nem minősül állandóan lakottnak egy olyan társas üdülő sem, 
aminek 12 lakásából egyben valóban állandó jelleggel ott él az egyik 
tulajdonos; vagy van egy megbízott gondnok, aki az őszi és tavaszi 
időszak között akár napi rendszerességgel bemegy az épületbe, de 
valójában életvitel szerűen nem él ott senki. 
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A termék felépítése 
Alapbiztosítási 
események
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A termék felépítése
Alapbiztosítási események

• Tűz, robbanás, villámcsapás,

• villámcsapás másodlagos hatása, 

• vihar, felhőszakadás, árvíz, 

• hónyomás, jégverés, földrengés,  földcsuszamlás, kő- és földomlás,

• ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása

• idegen jármű ütközése 

• idegen tárgyak rádőlése.

• Nem bonthatók szét, valamennyi alapbiztosítási esemény együttes 
kötése lehetséges csak! 
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A termék felépítése
Alapbiztosítási események – néhány érdekesség

Vihar

• Térítjük a redőnyökben okozott károkat, illetve a homlokzati 
hőszigetelésben, a homlokzati elemek felszakításával okozott károkat.

Jégverés

• Térülnek a redőnyökben és a homlokzatban keletkezett károk is.

Felhőszakadás

• Térülnek a talajszint alatti, nem lakás célú helyiségekben elhelyezett és 
biztosított ingóságokban keletkezett károk, ha azokat legalább 20cm 
magasságban tárolták. 

Hónyomás

• A tetősíki ablak szerkezetében okozott károk is térülnek.
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A termék felépítése  
Külön díj ellenében 
biztosítható események
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

• betöréses lopás, rablás, rongálás,

• vízkár biztosítás, 

• üvegtörés biztosítás, 

• korlátüveg kiegészítő, 

• különleges üveg kiegészítő,  

• beázás (tető- és panelhézag), 

• füst- és koromszennyezés 

• vandalizmus, leszerelés, graffiti,

• napkollektorok, napelemek biztosítása, 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

• felvonó biztosítása, 

• géptörés biztosítás, 

• állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítés, 

• kerti növényzet biztosítása, 

• elfolyt víz biztosítása,

• közös tulajdonú ingóságok biztosítása, 

• közös készpénz biztosítása,

• garázsban  tárolt személygépkocsik és motorkerékpárok biztosítása,

• közös tulajdonú tárolóban lévő, egyéni tulajdonú ingóságok biztosítása 

• Az alapbiztosítási események mellé választhatók!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Betöréses lopás, rablás, rongálás

• Betöréses lopás biztosítási esemény 
• ha a tettes a lopást úgy követi el, hogy a kockázatviselés helyén lévő épület lezárt 

egyéni vagy közös tulajdonú helyiségébe erőszakkal behatol, 

• vagy olyan nyitott ajtón, ablakon keresztül hatol be, melynek az alsó éle az alatta 
lévő járószinttől mérve, 3 méternél magasabban van, 

• ha a tettes a behatolást vélhetően ál-, hamis vagy zárfésűs kulccsal illetve olyan 
eszközzel, módszerrel követi el, amely nem hagy a zárbetétben, zárszerkezetben 
külső szemrevételezéssel erőszakos behatolásra utaló nyomot, de a független 
igazságügyi zárszakértő az idegen eszköz használatát igazolja, 

• ha a tettes a lopást a szerződés szerinti betöréses lopás vagy rablás 
megvalósításával megszerezett kulccsal követte el. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Betöréses lopás, rablás, rongálás

• Rongálás biztosítási esemény: 
• a biztosító megtéríti a betöréses lopás, rablás bekövetkezésével, vagy annak 

kísérletével összefüggő rongálási károkat, beleértve az épületrongálási és épület-
felszereléseket ért rongálási, lopási károkat is.

• Rablás biztosítási esemény:
• ha a tettes a biztosított tárgyak eltulajdonítása során a biztosított ellen erőszakot, 

élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt a 
biztosított tárgyak eltulajdonítása érdekében öntudatlan vagy védekezésre 
képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított 
biztosított vagyontárgy megtartása érdekében erőszakot, élet vagy testi épség 
elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Betöréses lopás, rablás, rongálás

• A károk rendezésének feltétele a rendőrségnél tett feljelentés. 

• Betöréses lopás károk csak akkor térülnek, ha annak a helyiségnek, 
amelyben a biztosítási esemény történt, a védelmi szintje megfelel 
mechanikai védelmi védelemnek: 

• az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek, 

• az ajtók zárását biztonsági zár végzi, 

• a falazatok, padozatok, födémek szilárdsága a 6cm-es, hagyományos, kisméretű, 
tömör téglafal szilárdságával azonos, vagy azt meghaladja. 

• Nem térülnek a folyósokról és közlekedőkről ellopott vagyontárgyak 
még akkor sem, ha az a terület ahonnan ellopták, zárható.
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Vízkár (vezetékes csőtörés, dugulás, háztartási gép elromlása és akváriumtörés miatt 
kiáramló víz által okozott kár) 

• Vízkár biztosítási esemény 
• ha a kockázatviselés helyén belüli víz-, csatorna-, hűtési-, fűtési víz- és 

gőzvezetékek, valamint egyéb épületgépészeti vezetékek (napkollektorok, 
napelemek, geotermikus rendszerek vezetékei, stb.), és ezek tartozékai, 
szerelvényei és a vezetékre kapcsolt háztartási gépek törése, repedése, 
kilyukadása, csatlakozásának elmozdulása, vagy a vezetékek dugulása, valamint 
a nyitva hagyott vízcsap miatt kiáramló víz, gőz, vagy egyéb folyadék a 
kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.  
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Vízkár (vezetékes csőtörés, dugulás, háztartási gép elromlása és akváriumtörés miatt 
kiáramló víz által okozott kár) 

• Megtérülnek továbbá 
• a sérült vezeték, vezetékszakasz javításának, vagy pótlásának költségei a kár 

elhárításához szükséges és technológiailag indokolt mértékig, de maximum 6m-ig,   

• a kár elhárításához szükséges feltárás, a sérült vezetékszakasz cseréjének és a 
helyreállításának a költségei abban az esetben is, ha a kár a biztosított épülethez 
tartozó telken, a talajszint alatt következett be, továbbá biztosítási évenként 
lakásonként egy alkalommal az akvárium törése, repedése következtében kifolyó 
víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. 

• A vízkár kockázatra a szerződő választhat 20e, 50e vagy 100e Ft-os 
levonásos önrészt. Önrész választása esetén a biztosító jelentős 
díjkedvezményt ad! 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Üvegfelületek biztosítása 

• Az üvegek elhelyezkedésétől, funkciójától, fajtájától függően háromféle 
üvegbiztosítási kiegészítő köthető: 

• üvegtörés biztosítás

• korlátüveg kiegészítő,

• különleges üveg kiegészítő.
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Üvegfelületek biztosítása / Üvegtörés biztosítás 

• Az üvegtörés biztosítás a biztosított épületek szerkezetileg beépített 
ajtóinak, ablakainak bármely okú törés-, repedéskáraira vonatkozik, 
üvegtáblánként maximum 150.000 forintig. 

• Itt nem térülnek
• a korlátokban, üvegtetőkben, polikarbonát tetőkben, üvegfalakban, üvegtéglákban, 

kopolit üvegfelületekben, kirakatokban és a 150.000 forint táblánkénti pótlási 
értéket meghaladó ajtó- és ablaküvegekben keletkezett károk, azokat a 
továbbiakban felsorolt kiegészítőkkel lehet fedezetbe vonni. 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Üvegfelületek biztosítása / Korlátüveg kiegészítő

• Térülnek az erkélyek és loggiák korlát üvegezésének, a lépcsőházi és 
folyosói korlátok üvegezésének, valamint a korlátüveget helyettesítő 
polikarbonát felületek bármely okú törés-, repedéskárai. 

• A  kiegészítőt csak az „alap” üvegtörés  kockázattal együtt lehet 
megkötni. 

• Az üvegtörés és korlátüveg törés kockázatokra a szerződő választhat 
20.000 vagy 50.000 forintos levonásos önrészt. Az önrész a két 
kockázatra egységes mértékben vonatkozik. 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Üvegfelületek biztosítása / Különleges üveg kiegészítő

• Különleges üvegfelületként biztosíthatók az alábbiak: 
• a 150.000 Ft egyedi üveg pótlási értéket meghaladó szerkezetileg beépített ajtók 

és ablakok üvegfelületei, 

• üvegtetők, 

• polikarbonát tetők 

• kirakatok, 

• üvegfalak (az egyenként 3m2-nél nagyobb, fix üvegfelületek), 

• üvegtégla felületek,

• kopolit üveg felületek. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Üvegfelületek biztosítása / Különleges üveg kiegészítő

• A biztosítandó különleges üvegfelület nagyságának meghatározása 
négyzetméterben, az üvegezés fajtájának megfelelően külön-külön 
történik.

• A ténylegesnél kisebb terület biztosítása esetén a Biztosító aránylagos 
térítést alkalmaz. 

• A különleges üvegfelületek biztosítását csak az „alap” üvegtörés 
kockázattal együtt lehet megkötni. 

• Amennyiben a szerződő az üveg és korlátüveg kockázatokra levonásos 
önrészt választott, az nem vonatkozik a különleges üvegfelületek 
káraira, ezek önrész levonása nélkül térülnek. 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Beázás  

• Megtéríti a biztosító: a tetőfedésén, a panelhézag szigetelésén és a 
káresemény előtt bezárt nyílászárón keresztül beáramló csapadék, 
vagy a szél által befújt porhó által a biztosított vagyontárgyakban 
okozott károkat. 

• A szolgáltatás igénybevételére egy biztosítási éven belül, albetétenként 
és közös helyiségenként egy-egy alkalommal van lehetőség.  

• A beázás kockázatot csak a vízkár kockázattal együtt lehet megkötni. 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Füst és koromszennyeződés (tűz nélkül)

• Térülnek az alapbiztosítási események tűz kockázatánál kizárt, 
tovaterjedő tűz nélküli, illetve lánggal való égés nélküli füst és 
koromszennyezés károk. 

• Ez a kockázat a hirtelen és váratlanul fellépő, tűzkár nélküli füst és 
koromszennyezés károkra nyújt fedezetet, tehát nem térülnek a  
dohányzás, gyertya, egyéb lánggal működő világító berendezés, 
párologtató eszköz, füstölő, vagy a tüzelőberendezések természetes 
működtetése, működése miatt keletkező károk.
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Vandalizmus, leszerelés, graffiti

• Térülnek a biztosított épületek és építmények külső felületén vagy a 
talajhoz rögzített, használati jellegénél fogva szabadban lévő épület-
felszerelési tárgyak, azaz a 

• kaputelefon külső egysége, kapunyitó motor, klíma, szellőztető rendszer, 

• kamera, külső riasztó egység, 

• postaláda, kerítés és kapu elemek, sorompó, épület bejárati ajtó, 

• rögzített lámpatest, rögzített játszótéri játék, rögzített pad, 

• ereszcsatorna, villámhárító-, antenna- és kábel tv rendszer, 

• szennyvíz átemelő szivattyú, valamint hőszivattyú

• rongálás, leszerelés és lopás kárai, valamint a kültéri graffitik 
helyreállítási költségei. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Vandalizmus, leszerelés, graffiti

• Nem állandóan lakott épületekre nem köthető.  

• A fenti felsorolás végén nincs „stb.”, ami azt jelenti, hogy a biztosító 
kizárólag a felsorolt vagyontárgyakra vállal kockázatot. 

• A biztosító térítésének feltétele a rendőrségnél tett feljelentés, graffiti 
esetén is. 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Napkollektorok, napelemek biztosítása 

• Térülnek a kockázatviselés helyén lévő, a közösség tulajdonát képező 
napkollektorok és napelemek alapbiztosítási eseményekből 
bekövetkező törés és repedéskárai, továbbá 

• a biztosított épületek tetőszerkezetén vagy 2 méter feletti homlokzatán 
elhelyezett napkollektorokban és napelemekben vandalizmussal, 
lopással okozott károk.  

• Fentiek alapján biztosíthatók a 2 méter alatti, vagy a talajszinten 
elhelyezett elemek is, de csak alapbiztosítási eseményekre. 

• A kiegészítő megköthető nem állandóan lakott épületek esetében is. 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Felvonó biztosítás

• Térülnek a biztosított épületben található liftek (személy-, teher- és 
gépjárműfelvonó) véletlen, váratlan, előre nem látható formában fellépő 
műszaki jellegű rongálási, géptörési és gépbaleseti kárai.  

• Éves limit 2.482.000 forint, káronkénti limit 828.000 forint.

• A biztosított épület valamennyi liftjét biztosítani kell.
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Géptörés biztosítás 

• Térülnek az alapbiztosítási és választott kockázati eseményeken túl a 
biztosított épületben található  

• az épület fűtési és melegvíz-ellátását szolgáltató kazán, hőközpont,

• szellőztető rendszer  

• váratlan, előre nem látható, törés vagy egyéb műszaki jellegű rongálási, 
géptörési, és gépbaleseti kárai.

• A biztosító kockázatviselése a 15 évnél nem régebbi gyártási idejű, 
illetve a 8 évnél nem régebben dokumentáltan teljes felújításon átesett 
gépekre áll fenn.

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Géptörés biztosítás 

• Géptörés: a kazán, hőközpont, szellőztető rendszer gépi 
berendezéseinek véletlen, váratlan, előre nem látható formában fellépő 
töréskára, amely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét 
eredményezi. 

• Gépbaleset: a kazán, hőközpont, és a szellőztető rendszer gépi 
berendezéseinek véletlen vagy szándékos, de nem a biztosított vagy 
szerződő által szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott külső 
erőhatás, baleset miatt bekövetkező, mechanikai sérüléssel együtt járó 
kára, amely részleges vagy teljes működésképtelenségüket 
eredményezi. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Géptörés biztosítás 

• Káreseményenként 50.000 forint levonásos önrészt tartalmaz.

• Választható limitek: 759.000, 1.514.000, 2.270.000 forint.

• Kárrendezésnél szükségesek az üzemeltetéssel kapcsolatos 
dokumentumok (karbantartási napló, gépkönyv, stb.).
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítés

Állati kártevők okozta károk:

• Térülnek a biztosított épületek és építmények hőszigetelésében 
valamint a külső épületgépészeti elemekben madarak, rágcsálók, 
valamint a kerítés elemekben vadállatok által okozott károk 
helyreállítási költségei,  

• a biztosított épületek homlokzatára, tetőszerkezetére, padlására, vagy 
egyéb hézagos szerkezeteibe, illetve az építményekre a 
szerződéskötést követően befészkelt darazsak, méhek, madarak, 
denevérek, rágcsálók szakszerű eltávolításának költségei.
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítés

Kerti veszélytelenítés:

• Térülnek a kockázatviselési helyen bekövetkezett alapbiztosítási 
esemény miatt a biztosított épület udvarán, kertjében megrongálódott, 
emberi életet, testi épséget, vagy a biztosított épületek, medence, vagy 
építmények épségét veszélyeztető kerti növényzet eltávolítási költségei,

• ha a szerződés tartalmaz kerti növényzet biztosítást is, a Biztosítási 
eseményből adódóan elpusztult növények, növényi részek 
eltávolításának, elszállításának és megsemmisítésének költségei.
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Kerti növényzet biztosítás 

• Térítjük 
• alapbiztosítási események,

• udvari csőtörés feltáró munkálatai, illetve

• vandalizmus (csak állandóan lakott épület esetében)

• miatt elpusztult, telepített növények (fák, bokrok, tuják, sövények, stb.)
újratelepítésével járó költségeket.

• A térítés feltétele minimum 1.4 méter magas, zárható kerítés. 

• Vandalizmus esetén a térítés feltétele a rendőrségnél tett feljelentés. 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Elfolyt víz térítése 

• Évente egy alkalommal, az ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett 
értékhatárig térítjük a csőtörés következtében elfolyt víz értékét. 

• A kárrendezés feltétele a vízszolgáltató által kiállított számlák 
bemutatása, a kár észlelésétől számított 1 éves időtartamra 
visszamenőleg.



60

A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Közös tulajdonú ingóságok biztosítása 

• Biztosított vagyontárgyak a biztosítottak (társasház, lakásszövetkezet, 
egyéb többlakásos épület) közös tulajdonát képező, továbbá a 
közösség által bérelt, kölcsönvett, biztosításra feladott ingóságok. (pl. 
tisztító felszerelések, kukák, konténerek, fűnyíró, kerti szerszámok, a 
közösségi iroda felszerelése, karbantartó szerszámok, pótizzók, stb.) 

• Közös ingóság biztosítása esetén évente egyszer  megtérítjük a közös 
tulajdonban lévő szeméttárolók – a szemétszállítás napján, a biztosított 
épület előtti közterületről történő – ellopásával vagy felgyújtásával 
okozott kárt is.  

• A lopással vagy felgyújtással okozott károk rendezésének feltétele a 
rendőrségen tett feljelentés. 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Közös készpénz biztosítása 

• Térülnek a lakóközösség közös vagyonát képező készpénz                  
(ha az a közös képviselő által kezelt, a kockázatviselés helyén lévő közös 
helyiségben, vagy a közös képviselő kockázatviselés helyén lévő lakásában tárolt 
pénz) 

• tűz, 

• robbanás, 

• betöréses lopás, rablás kárai, valamint 

• a kockázatviselés helyén kívül bekövetkező küldöttrablás károk. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Közös készpénz biztosítása 

• 100.000 Ft értékhatár felett a készpénzt értéktárolóban 
(páncélszekrény, fali széf, bútorszéf) kell tartani. 

• Betöréses lopás esetén a 100.000 Ft feletti károkat az értéktároló 
MABISZ minősítése szerinti értékig térítjük meg a biztosítási összegen 
belül. 

• Nem térítjük meg a kárt, ha az értéktároló kulcsát nem megfelelő 
módon (az értéktárolóval azonos helyiségben vagy nem lezárt 
helyiségben) tárolták és a kulcs megszerzésével lopták el a készpénzt. 

• A térítés feltétele a rendőrségen tett feljelentés. 
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Garázsban tárolt személygépjárművek, motorkerékpárok biztosítása 

• Biztosított vagyontárgyak a biztosított épület természetes személy 
tulajdonostársainak (társasházi-, lakásszövetkezeti tagok), 
haszonélvezőinek, természetes személy bérlőinek, a velük együtt élő 
hozzátartozóiknak, valamint a hozzájuk vendégként érkező 
személyeknek 

• forgalmi engedély szerinti tulajdonát képező személygépjárművei, 
rendszámmal rendelkező motorkerékpárjai és azok gyárilag vagy utólag 
beépített, jogszabály által nem tiltott alkatrészei, tartozékai. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Garázsban tárolt személygépjárművek, motorkerékpárok biztosítása 

• Térülnek az alapbiztosítási események, vízkár, lopási kísérlettel okozott 
károk, feltöréssel okozott rongálási károk. 

• Ha a biztosított jármű rendelkezik bármely biztosítónál érvényes Casco 
biztosítással, a biztosítási fedezet csak az abban a szerződésben meg 
nem térülő kárra terjed ki. 

• Térítési limit gépjárművenként és káreseményenként 4.538.000 forint.

• Valamennyi álláshelyet biztosítani kell.

• Lopási kísérlet és feltörés esetén a térítés feltétele a rendőrségen tett 
bejelentés.  
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Közös tárolóból eltulajdonított, egyéni ingóságok

• Térülnek a közös tulajdonban/használatban lévő tárolóban elhelyezett, 
a lakók magántulajdonában lévő, 

• babakocsi, 

• rokkant-kocsi, kerekesszék, 

• kerékpár, roller, 

• síléc, snowboard, szánkó, 

• sí- és kerékpártartó 

• betöréses lopással okozott kárai. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Külön díj ellenében biztosítható események

Közös tárolóból eltulajdonított, egyéni ingóságok

• A térítés feltétele 
• minimális mechanikai védelem,

• erőszakos behatolás, 

• a kárt idegen, harmadik személy okozta,

• rendőrségnél tett feljelentés. 

• Biztosítási összeg 154.000 forint, lakásonként évente egyszer. 
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A termék felépítése  
Kiegészítő biztosítások
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

• bővített felelősségbiztosítás, 

• egyéni felelősségbiztosítás,

• lakásdoktor szolgáltatás,

• csoportos balesetbiztosítás, 

• munkanélküliség esetére szóló közös költség átvállalás.
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Bővített felelősségbiztosítás

• Megtérítjük a szerződés tartama alatt okozott 
• személysérüléses károkat (beleértve a sérelemdíjként jogszerűen megállapított 

igényeket is) és az ezzel kapcsolatos vagyoni károkat, valamint 

• idegen, harmadik személynek a kockázatviselés helyén okozott és keletkezett 
tárgyrongálási károkat,  

• amelyeket a biztosított az épület tulajdonosaként, használójaként, vagy 
ezek építtetőjeként, felújíttatójaként, vagy

• háztartási céllal, rendeltetésszerűen gázpalackot, gáztartályt 
használóként okozott. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Bővített felelősségbiztosítás

• Térülnek (biztosítottanként évente legfeljebb az aktuális biztosítási 
összeg 2 százalékáig) a biztosítottak által egymásnak vagy a 
lakóközösségnek, illetve a lakóközösség által a biztosítottaknak okozott 
tárgyrongálási károk.

• Nem térülnek a közösségen belül azok a károk, melyek olyan biztosítási 
esemény miatt keletkeztek, amelyre a szerződés nem terjed ki.         
(pl.: ha nincs a szerződésben vízkár biztosítás, akkor 
felelősségbiztosítás alapján sem téríthető a leáztatás.) 

• Üzletház vagy irodaház esetén kizárólag az idegen harmadik 
személynek okozott károkat térülnek. 

• Biztosítási összeg: 211.670.000 forint.
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Kiegészítő (egyéni) felelősségbiztosítás

• Az ingatlanban lakó magánemberek (tulajdonosok, haszonélvezők, 
bérlők, velük együtt élő hozzátartozók hozzátartozói) egyéni 
felelősségbiztosítása.

• Megegyezik az Aegon OKÉ Lakásbiztosításban található 
felelősségbiztostás által nyújtott fedezettel.

• Csak akkor kerül bele a szerződésbe, ha az kiterjed a lakók 
magántulajdonban álló ingóságaira is.

• Területi hatály: Európai Unió

• Biztosítási összeg 14.366.000 forint/lakás. 
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Balesetbiztosítás

• Biztosítottak 
• a természetes személy tulajdonostársak, 

• haszonélvezők, 

• lakásszövetkezeti tagok, 

• lakásbérlők 

• és előbbiek hozzátartozói, 

• akiknek a biztosítási esemény időpontjában lakcím kártya  szerinti 
állandó, vagy tartózkodási címe az ajánlaton és a kötvényen feltüntetett 
kockázatviselési cím. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Balesetbiztosítás

• Baleseti halál esetére szóló biztosítási összeg 605.000 forint

• Baleseti eredetű rokkantság esetére szóló biztosítás:
• baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti rokkantság teljes és állandó (100%-os) 

1.210.000 forint,

• ha a baleseti eredetű, állandó és részleges rokkantság mértéke a 10%-ot eléri, vagy 
meghaladja, valamint ha a 10%-ot nem éri el, de csonkolást, bénulást, teljes 
megmerevedést okoz, az 1.210.000 forintnak a rokkantság fokával arányos része,

• ha a baleseti eredetű állandó és részleges rokkantság mértéke 1–9% közötti, és nem 
okoz csonkolást, bénulást, teljes megmerevedést 98.600 forint.

• Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítási 
összeg 15.400 forint.
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Lakásdoktor 

• Vészelhárítás 
• A szolgáltatás olyan esetben vehető igénybe, amely sürgős kisiparosi, javítói 

beavatkozást tesz szükségessé. A vészelhárítás nemcsak biztosítási esemény 
bekövetkezésekor nyújt segítséget! (pl. a kulcs beletörik a zárba és zárszerelőre, 
lakatosra van szükség, eldugul a lefolyóvezeték és azt kell kitisztítani).  

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Lakásdoktor 

• Olyan vészhelyzet esetén, amit a szerződésben megkötött biztosítási 
esemény okoz, korlátlan számban térülnek a költségek, maximum az 
adott veszélynemhez tartozó biztosítási összeg mértékéig!

• A nem biztosítási eseményhez, vagy olyan biztosítási eseményhez 
kapcsolódó vészelhárítás, amelyet az adott szerződés nem tartalmaz, 
biztosítási évenként és lakásonként egy alkalommal vehető igénybe az 
aktuális szolgáltatási összegig (jelenleg 62.000 forint/esemény).  

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Lakásdoktor 

• A Lakásdoktor telefonszáma: 06-1-5252-737 (0-tól 24-óráig) 

• A szolgáltatás nem vonatkozik a vállalkozói célú albetétekre.

• A díjszámítás alapja a biztosított épületben lévő lakások száma. 

• Nem köthető üzletházakra, irodaházakra. 
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Közös költség átvállalás (munkanélküliség esetére)

• Ha a biztosított épületben tulajdoni hányaddal és bejelentett lakcímmel 
rendelkező, természetes személy munkanélkülivé válik, maximum 
három havi közös költséget (legfeljebb 14.600 Ft/hó) megfizet helyette a 
biztosító a társasházi lakóközösség vagy szövetkezet részére. 

• Munkanélküliség esetén a biztosító a szolgáltatást egy összegben 
teljesíti, miután a biztosított igazolta, hogy az esemény bekövetkeztét 
követően több mint 90 napja folyamatosan álláskeresőként 
nyilvántartott. 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Közös költség átvállalás (munkanélküliség esetére)

• Ha a biztosított az eseményt követő 90 napon belül újra munkába áll, a 
térítés a következőképp alakul:

• 1-30 nap közötti munkanélküliség esetén 1 havi közös költség 
(maximum 14.600 forint), 

• 31-60 nap közötti munkanélküliség esetén 2 havi közös költség 
(maximum 29.200 forint), 

• 61-90 nap közötti munkanélküliség esetén 3 havi közös költség 
(maximum 43.800 forint). 

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Közös költség átvállalás (munkanélküliség esetére)

• Várakozási idő 6 hónap. 
• Ha a szerződés hatálya alatt a biztosított ingatlanban tulajdonosváltozás történik, 

a tulajdonosváltással egyidejűleg a várakozási idő újra indul. 

• A szolgáltatás feltételei: 
• 9 hónapos folyamatos munkaviszony (minimum heti 30 órás, határozatlan idejű, 

magyarországi), 

• nem a munkavállaló mondott fel, 

• nem a munkavállaló szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával 
összefüggésben mondtak fel neki, 

• a munkanélkülivé váláskor a biztosítási szerződés díjrendezett. 
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Közös képviselői felelősségbiztosítás

• Biztosított
• az a közgyűlési határozatban, vagy egyéb a lakásszövetkezet működését 

meghatározó okiratban megjelölt magánszemély vagy vállalkozás aki/amely a 
kötvényben megjelölt társasház vagy lakásszövetkezet ügyeinek ellátására közös 
képviselőként, vagy a lakásszövetkezet tisztségviselőjeként megbízást kapott.

• Térítjük
• a biztosított épület kezelője, üzemeltetője, számvizsgáló bizottsági tagja helyett 

azokat a dologi és személysérüléses károkat, amelyeket a biztosított társasháznak 
és a tulajdonostársaknak, illetve a biztosított lakásszövetkezetnek és a 
lakásszövetkezeti tagoknak okozott, és amelyekért a magyar jog szerint kártérítési 
felelősséggel tartozik (kivéve a szabályzatban felsorolt kizárások).
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A termék felépítése
Kiegészítő biztosítások

Közös képviselői felelősségbiztosítás

• Biztosítási esemény, 
• ha a biztosított a szerződésben feltüntetett társasház/lakásszövetkezet 

képviseletének ellátására, illetőleg a kezelésre irányuló tevékenységből eredő 
valamely kötelezettségét felróható módon megszegi, és ezzel kárt okoz a 

• társasház/lakásszövetkezet vagyonában,

• tulajdonostársak/haszonélvezők/tagok vagyonában, 

• tulajdonostársak/haszonélvezők/tagok testi épségében vagy egészségében. 

• A szolgáltatás kiterjed a számvizsgáló bizottsági tagokra is! 

• Háromféle választható limit.
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A termék felépítése 
Külön díj nélküli 
események
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A termék felépítése
Külön díj nélküli események  

Építés-szerelés biztosítás

• A biztosítás feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a 
szerződés kiterjed a biztosított épületek, építmények szerkezetileg kész 
állagára, azok beépített és még be nem épített alkotórészeire és 
tartozékaira, valamint az épület-felszerelési tárgyakra, 

• továbbá az építés közben bekövetkező, előre nem látható, hirtelen és 
váratlan események következtében bekövetkező, helyreállítást igénylő 
károkra. 
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A termék felépítése
Külön díj nélküli események  

Zárbetét csere

• A kockázatviselés kezdetétől számolt 3 éves ciklusonként és 
lépcsőházanként egy alkalommal minden szerződésre igénybe vehető, 

• a három éven belül lépcsőházanként egy alkalommal térülnek a 
lépcsőházak ajtóinak (épület kapujának) kopás, elhasználódás miatt 
sérült, tönkrement zárjainak pótlási költségei. 
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A termék felépítése 
Megkötések



86

A termék felépítése
Megkötések

• A szerződés létrejöttének feltétele az Épület vagyoncsoport 
alapkockázatokra és betöréses lopásra történő biztosítása (kivéve 
épülőfélben lévő), majd ehhez választhatók a különdíjas kockázatok: 
vízkár, üvegtörés, korlátüveg törés (csak üvegtöréssel együtt), 
beázás, füst- és koromszennyezés.

• A közös ingóság, illetve a lakók magántulajdonában lévő háztartási 
ingóság vagyoncsoport csak akkor biztosítható, ha az épület 
vagyoncsoport alap-, betöréses lopás- és vízkár kockázatokra 
biztosítva van, nincs épülőfélben és nem üzletház. 
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A termék felépítése
Megkötések

• Háztartási ingóságok mellett, állandóan lakott épületeknél 
biztosíthatók a lakók magántulajdonában lévő értéktárgyak is. 

• Irodaház vagy üzletház alap, betöréses lopás és vízkár kockázatra 
történő biztosítása esetén is köthető közös ingóság biztosítás 
(háztartási ingóság és értéktárgy ennél a kategóriánál nem 
biztosítható). 
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A termék felépítése
Megkötések

• Közös ingóságra, háztartási ingóságra és értéktárgyra beázás vagy 
füst és koromszennyezés kockázatot akkor tartalmaz a szerződés, 
ha azt az épület vagyoncsoportra is választották. 

• Amilyen kockázatokat az épület vagyoncsoportra választottak, 
ugyanazokat a kockázatokat tartalmazzák az ingóságbiztosítások, 
nem lehet eltérő kockázatokat felvenni épületekre és ingóságokra. 
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A termék felépítése
Megkötések

Nem állandóan lakott épület esetén nem köthető 

• értéktárgy biztosítás, 

• vandalizmus, leszerelés, graffiti,

• közös készpénz biztosítás,

• csoportos balesetbiztosítás

• munkanélküliségre szóló közös költség átvállalás.
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A termék felépítése
Megkötések

Irodaház, üzletház esetén nem köthető 

• háztartási ingóságok biztosítása,

• értéktárgy biztosítás, 

• közös készpénz biztosítás,

• közös tárolóban tárolt egyéni ingóságok,

• garázsban tárolt gépjárművek biztosítása,

• egyéni felelősségbiztosítás,

• csoportos balesetbiztosítás,

• Lakásdoktor szolgáltatás,

• munkanélküliségre szóló közös költség átvállalás.
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Kalkuláció, kedvezmény 
és kockázatelbírálás
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Kalkuláció, kedvezmény és kockázatelbírálás

• A Praktika díjkalkulációja és az ajánlat felvétele kizárólag a FrontEnd 
felületen keresztül lehetséges, így papíralapú díjszabás nem készül. 

• A díjkalkuláció során, új (nem átdolgozás) szerződés esetén a FrontEnd 
feltünteti a maximálisan kiadható üzleti kedvezményt. A kedvezmény 
mértéke a kockázatelbírálás során eltérhet a FrontEnd által ajánlottól. 

• 10 évnél fiatalabb épület esetén a díjkalkulációt el kell küldeni Sáfár Éva 
termékmenedzsernek, engedélyeztetésre! (safar.eva@aegon.hu)

• 10 éves, vagy annál idősebb épület esetén, a díjkalkulációra előzetes 
szemlét kell rendelni a területileg illetékes szakértőtől! 

• Átdolgozás esetén a díjkalkulációt a tlkatdolgozas@aegon.hu címre 
kell elküldeni engedélyeztetésre, a kívánt mértékű kedvezménnyel 
számolva!

• Az ajánlat véglegesítése mindig csak a fenti engedélyek vagy a szemle 
megtörténte után történjen!

mailto:safar.eva@aegon.hu
mailto:tlkatdolgozas@aegon.hu


Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

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


