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Alapkockázatok

Kiegészítő kockázatok
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Aegon OKÉ Lakásbiztosítás
Rövid kedvcsináló

• Az épület különleges üvegezése (pl.: üvegfal, 
üvegtégla, üvegtető… stb.) miatt nem kell 
külön kiegészítőt vásárolnia az ügyfélnek!

• A CT-MR szolgáltatással tíz napon belül 
megtörténik a szükséges vizsgálat!

• A szabadban tárolt vagyontárgyak 
kockázaton belül térül a robotfűnyíró lopása 
is!

• Az extra szolgáltatási csomaggal tabukat 
döntögetünk!

• A Vandalizmus kiegészítőn belül térülnek az 
elektromos autók töltőoszlopait ért károk 
is!
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Alapkockázatok
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A termék felépítése
Alapkockázatok

Tűz

Robbanás

Villámcsapás

Villámcsapás másodlagos 
hatása

Vihar

Felhőszakadás és villámárvíz

Jégverés

Hónyomás

Árvíz 

Földrengés

Földcsuszamlás 

Kő-, szikla- és földomlás 

Ismeretlen építmény, üreg beomlása

Idegen jármű ütközése, idegen tárgy 

ráesése

Idegen tárgyak rádőlése

Ónos eső

Hirtelen hó- és jégolvadás
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A termék felépítése
Alapkockázatok újdonságai a termékben

Felhőszakadás és villámárvíz:

• Kis területen, rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékvíz miatt 
a folyók, patakok kilépnek a medrükből és a biztosított 
vagyontárgyakban kárt okoznak.

Idegen jármű ütközése, idegen tárgy ráesése:

• Térülnek a drónok által okozott károk is!

Hirtelen hó és jégolvadás:

• Ha az átfagyott talaj a hirtelen keletkezett jég- vagy hóolvadékot nem 
tudja elvezetni és az olvadékvíz a biztosított vagyontárgyakban kárt 
okoz.
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Kiegészítő kockázatok
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A termék felépítése
Kiegészítő kockázatok

Betöréses lopás, rongálás, rablás

Vízkár

Épületüvegezés törése 

Ingóságok körébe tartozó és egyéb különleges üvegek 
törése 

Napkollektorok, napelemek 

Vandalizmus, leszerelés, graffiti

Szabadban tartott vagyontárgyak 

Kerti növényzet

Állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítés

Lapozz

tovább!
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A termék felépítése
Kiegészítő kockázatok

Elfolyt víz

Besurranás

Készpénz, értékpapír

Elvesztés, elveszés

Sportfelszerelések és babakocsi eltulajdonítása

Kerékpár biztosítás

Lakókocsi biztosítás

Síremlékek biztosítása

Extra szolgáltatási csomag

Felelősségbiztosítás
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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. 
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Kiegészítő kockázatok
Betöréses lopás, rablás, rongálás

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.



12

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.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő kockázatok
Vízkár

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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Kiegészítő kockázatok
Épületüvegezés törése

Biztosított üvegfelületek

• a biztosított épületek szerkezetileg beépített ajtóinak, ablakainak, 
erkélyeinek, loggiáinak, korlátjainak, üvegtetőinek, üvegtégláinak és 
üvegfalainak, télikertjeinek, taposóüvegeinek, kirakatainak, szaunájának 
üvegezése,

• az üvegezést helyettesítő polikarbonát felületei,

• a biztosított medence üveg- vagy polikarbonát fedése. 

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő kockázatok
Épületüvegezés törése

Biztosítási események

• Bármely okú törés- és repedéskárok. 

• Az épületüvegezés töréskárai limit nélkül térülnek!

• Az épületek teljes üvegezésére egyetlen, összevont kiegészítő 
nyújt fedezetet! Nincs külön kiegészítő üvegbiztosítás!
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Kiegészítő kockázatok
Ingóságok és egyéb különleges üvegfelületek törése

Biztosított üvegfelületek

• zuhanykabinok, kádparavánok, 

• kandalló és cserépkályha ajtók,

• üvegasztalok, bútorüvegek, üvegmosdók, 

• szauna ajtók és ablakok, tükrök, 

• akváriumok és terráriumok, 

• kerámia főzőlapok, tűzhely üvegtetők, sütő előlapja. 

Biztosítási események

• bármely okú törés- és repedéskárok.

• 50.000 forinttól 1000.000 forintig választható biztosítási összeg.
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Kiegészítő kockázatok
Napkollektorok, napelemek biztosítása

Biztosított vagyontárgyak 

• A napkollektorok és napelemek kültéri egységei.

Biztosítási események

• tűz- és elemi károk, 

• vandalizmus és lopáskárok (3 méter feletti homlokzaton, vagy a tetőn 
elhelyezett kültéri egységek esetén). 

• Nem állandóan lakott vagy lakott területen kívül elhelyezkedő épületek 
napkollektorai is biztosíthatók, alapbiztosítási eseményekre.

• 1.000.000 forinttól 6.000.000 forintig választható biztosítási összeg.
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Kiegészítő kockázatok
Vandalizmus, leszerelés, graffiti

Biztosított vagyontárgyak

• kaputelefon kültéri egysége,

• kapunyitó motor,

• klíma, szellőztető rendszer,

• kamera, külső riasztó egység,

• postaláda,

• kerítés és kapu elemek,

• épület bejárati ajtó,

• Ereszcsatorna,

• rögzített lámpatestek, rögzített 
játszótéri játékok,                 

• rögzített padok,

• villámhárító-, antenna- és kábel tv 
rendszer,

• átemelő szivattyú, hőszivattyú,

• a biztosított ingatlan udvarán 
elhelyezett elektromos töltőoszlopok.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő kockázatok
Vandalizmus, leszerelés, graffiti

Biztosítási események

• rongálás (betörés nélkül), 

• leszerelés és lopás, 

• graffiti.

• Utcafronti homlokzaton csak a 3 méternél magasabban elhelyezett 
kamera, riasztó és klíma, valamint az ereszcsatorna vízszintes 
részének leszerelése, rongálása térül. 1,4 méter átlagmagasságú 
kerítésen belül nincs ilyen megszorítás.

• 50.000 forinttól 1.000.000 forintig választható biztosítási összeg.
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Kiegészítő kockázatok
Szabadban tárolt vagyontárgyak

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.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő kockázatok
Szabadban tárolt vagyontárgyak

Biztosítási események

• tűz, elemi károk, 

• rongálás, 

• lopás.

• 50.000 forinttól 2.000.000 forintig választható biztosítási összeg.

• 500.000 forint felett szemleköteles az ajánlat!
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Kiegészítő kockázatok
Kerti növényzet biztosítás

Biztosított vagyontárgyak

• a kockázatviselés helyén található telepített növényzet (pl. fa, bokor, 
tuja), 

• a saját szükségletre termesztett konyhakerti növények.

Biztosítási események

• a tűz, elemi kár (jégverés is), vandalizmus károk és az udvari csőtörés 
feltárási munkálatai által okozott károk. 

• A vandalizmus károk térítésének feltétele a kerítés megléte (140cm).

• 50.000 forint és 1000.000 forint között választható biztosítási összeg.
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Kiegészítő kockázatok
Állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítés 

Állati kártevők okozta károk:

Madarak, denevérek, rágcsálók és rovarok által

• a homlokzati hőszigetelésben, festésben, 

• szakszerűen kialakított tetőszerkezet, padlástér hőszigetelésében,

• külső gépészeti elemekben és vezetékekben okozott károk,

vadállatok által

• a kerítésben okozott károk, 

madarak

• pusztulása vagy ürüléküknek felhalmozódása miatt eltömődött 
esőcsatorna tisztítása,

darazsak, méhek, madarak, denevérek, rágcsálók 

• szakszerű eltávolítási költségei. 

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő kockázatok
Állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítés 

Kerti veszélytelenítés:

• Amennyiben a kockázatviselés helyén alapbiztosítási eseménnyel 
összefüggésben, a biztosított épület udvarán, kertjében megrongálódott 
növény emberi életet, testi épséget vagy a biztosított épület vagy 
medence épségét veszélyezteti, úgy annak eltávolítása, elszállítása és 
megsemmisítésének költsége is térül. 

• 50.000 forinttól 1000.000 forintig választható biztosítási összeg.
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Kiegészítő kockázatok
Elfolyt víz biztosítása

• Megtéríti a biztosító a biztosított épületben vagy annak ingatlanán 
bekövetkezett csőtörés miatt elfolyt vezetékes víz értékét.

• 50.000 forint és 500.000 forint között választható biztosítási összeg.
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Kiegészítő kockázatok
Besurranás

Biztosítási esemény 

• a nyitva felejtett nyílászárón besurranó, vagy jóhiszeműen beengedett 
személy általi lopás, a biztosított otthon tartózkodása mellett!

Nem minősül besurranásnak az olyan esemény, amikor

• többlakásos épületben lévő lakáshoz tartozó, nyitva lévő tárolóba, 
pincébe, garázsba akkor megy be illetéktelen személy miközben a 
biztosítottak az épület egyéb részében tartózkodnak.

• olyan nem lakás célú helyiségbe megy be illetéktelen személy, melynek 
nyitva lévő bejárata közterületre nyílik (pl.: garázs) és a bejutás 
időpontjában a biztosított nem ebben a helyiségben tartózkodik.

• 50.000 forint és 500.000 forint között választható biztosítási összeg.
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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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Kiegészítő kockázatok
Elvesztés, elveszés

Biztosított vagyontárgyak

• a biztosítottak lakáskulcsai, bankkártyái, hitelkártyái, 

• személyi igazolványa, lakcímkártyája, vezetői engedélye, útlevele, 

• diákigazolványa, 

• személygépkocsijának, lakókocsijának vagy motorjának forgalmi 
engedélye.

Térülnek 

• elvesztés, ellopás miatt bekövetkező csere, letiltás és újra beszerzés 
költségei,

• főépületenként maximum kettő, melléképületenként egy bejárati ajtó 
biztonsági zárjának cseréjére.

• Az éven belüli biztosítási események száma nincs korlátozva. 
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Kiegészítő kockázatok
Sportfelszerelések, valamint babakocsi eltulajdonítása

Térülnek a szabadidős, hagyományos és extrém sportok felszerelési 
tárgyai, kisgyermekek által használt, három- vagy kétkerekű biciklik és  
lábbal hajtott gyermekjárművek, kerékpárok 

• a kockázatviselés helyén kívüli lopási kárai, ha az eltulajdonítás a sport, 
túra, illetve szabadidős kirándulás, vagy azzal összefüggő utazás során 
történt, 

babakocsik,

• a kockázatviselés helyén kívüli lopási kárai, ha az eltulajdonítás a 
babakocsi használatakor vagy gépjárműben szállításakor történt, mely 
során a babakocsit átmenetileg őrizetlenül hagyták.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő kockázatok
Sportfelszerelések, valamint babakocsi eltulajdonítása

• A kerékpárra legfeljebb 100.000 forint téríthető akkor is, ha a kiegészítő 
magasabb biztosítási összeggel lett megkötve!

• 100.000 forintnál nagyobb értékű kerékpár biztosítására a Kerékpár 
biztosítás kiegészítőt ajánljuk!

• A munkába járáshoz használt kerékpár lopása nem térül!

• Az éven belüli biztosítási események száma nem limitált!

• 50.000 forint és 1.000.000 forint között választható biztosítási összeg.
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Kiegészítő kockázatok
Kerékpár biztosítás

Biztosított vagyontárgyak

• A biztosítottak tulajdonában lévő, kerékpárok és

• elektromos kerékpárok (maximum 300W teljesítményig).

Biztosítási események

• a kockázatviselés helyén kívül történt lopási károk, valamint 

• közlekedési balesetből eredő töréskárok. 

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő kockázatok
Kerékpár biztosítás

• Gyári és egyedi kérésre összeállított, új állapotban - szaküzletben vagy 
szakszervízben - vásárolt kerékpárok biztosíthatók.

• A munkába járáshoz használt kerékpár térül, de a keresőtevékenységre 
használt nem!

• Ha a kerékpárt magára hagyták, le kell zárni (legalább lánc-lakat 
kombinációjú kerékpárzár  szükséges, spirál zár nem elégséges)!

• Kerékpáronként 100.000 forinttól 500.000 forintig választható biztosítási 
összeg, maximum öt kerékpár vehető fel egy ajánlaton!

• Kárrendezéshez vásárláskori számla vagy garancialevél szükséges!

• Töréskárok akkor térülnek, ha ütközés történt, a kerékpárt a biztosított 
használta és megtörtént a rendőrségi bejelentés!

• 5 éves kor felett avultatjuk a biztosított kerékpárokat, a vásárlástól 
számítva, évente 7%-kal.
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Kiegészítő kockázatok
Lakókocsi biztosítás

A kockázatviselési helyen és a kempingbe történő utazás közben térülnek

• Az alapbiztosítási események okozta károk.

A kempingben térülnek

• az alapbiztosítási események okozta károk,

• a lakókocsi feltörésével eltulajdonított háztartási ingóságok értéke,

• a lakókocsi feltörésekor az abban okozott károk.

• A kártérítés feltétele az érvényes, vagy maximum 2 éve lejárt forgalmi!

• 500.000 forint és 3.000.000 forint között választható biztosítási összeg 
a lakókocsiban keletkezett károkra. 

• Az ingóságok lopáskárai a magával vitt ingóságokra meghatározott 
értékhatárig térülnek.

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő kockázatok
Lakókocsi biztosítás

Nem biztosítható 

• lakóautó,

• vállalkozási célt szolgáló lakókocsi,

• bérbe adott lakókocsi,

• 3 hónapnál hosszabb időre kempingbe telepített lakókocsi,

Nem térülnek

• az elhasználódásból, nem rendeltetés-szerű használatból, a nem 
megfelelő módon, eszközökkel, vagy vegyi anyagokkal történő 
tisztításból, karbantartás elmulasztásából, vagy karbantartási hibából 
adódó károk,

• a lakókocsi mozgatásával, forgalomban, közlekedésben való 
részvételével összefüggésben keletkező károk.
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Kiegészítő kockázatok
Síremlékek (kripták) biztosítása

Biztosítható vagyontárgyak

• a biztosítottak tulajdonában, birtokában, kezelésében, gondozásában 
lévő, az ajánlaton, illetve a kötvényen beazonosítható módon megjelölt, 
a biztosított által fenntartott síremlékek, kripták.

Biztosítási események

• alapbiztosítási események,

• lopás, rongálás, vandalizmus, 

• vadállatok által okozott károk.

• 100.000 forinttól választható biztosítási összeg.
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Kiegészítő kockázatok
Extra szolgáltatási csomag

Tabukat dönt, mert

• 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,

Lapozz

tovább!
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Kiegészítő kockázatok
Extra szolgáltatási csomag

• 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.

• 50.000 forinttól 500.000 forintig választható biztosítási összeg.
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Külön díj nélküli kockázatok
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A termék felépítése
Kiegészítő kockázatok – külön díj nélküli események

Az itt felsorolt kockázatokat ne keresd a kalkuláció készítésekor, ezek 

automatikusan belekerülnek a szerződésbe, bizonyos feltételek teljesülése esetén!

Kórházi és iskolai lopás

Fagyasztott élelmiszerek megromlása

Füst- és koromszennyezés

Beázás

Háztartási ingóságok közlekedési balesetben történő sérülése

Előzetes fedezetvállalás

Építés-szerelés, felújítás, bővítés időszakára vonatkozó biztosítás
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Kiegészítő kockázatok
Külön díj nélküli kockázatok

Kórházi és iskolai lopás

• Állandóan lakott ingatlanra kötött szerződés esetén, amennyiben az 
ingóságokra megkötötték a betörés kockázatot.

• A kórházi lopás által okozott károk rendezésének feltétele a 
rendőrségnél tett feljelentés, az iskolai lopásnál pedig az iskola 
igazgatójának igazolása. 

• Térítési limit a háztartási ingóság vagyoncsoport biztosítási összegének 
2%-a, biztosítási összeg megjelölése nélkül kötött szerződés esetében 
a biztosított épület hasznos alapterülete szerint, négyzetméterenként 
2.200 forint, de maximum 59.300 forint.
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Kiegészítő kockázatok
Külön díj nélküli kockázatok

Fagyasztott élelmiszerek megromlása

• Amennyiben minimum 1.000.000 forint háztartási ingóság biztosítást 
tartalmaz a szerződés. 

• Az áramszolgáltató minimum 8 órás szolgáltatás-kimaradása miatt, a 
fagyasztóban tárolt élelmiszerek megromlása. 

• Térítési limit a háztartási ingóságok 2%-a, biztosítási összeg 
megjelölése nélkül kötött szerződés esetében a biztosított épület/lakás 
hasznos alapterülete szerint, négyzetméterenként 2.200 forint, de 
maximum 118.500 forint.
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Kiegészítő kockázatok
Külön díj nélküli kockázatok

Füst- és koromszennyezés (tűz nélkül)

• a biztosított, nem vállalkozói célú vagyontárgyakra.

Beázás

• A biztosított nem vállalkozói célú vagyontárgyakra, ha a szerződés 
vízkár kockázatot is tartalmaz.

• Az épület végleges tetőfedésén, panelhézagok szigetelésén, zárt 
nyílászárón keresztül beáramló csapadékvíz okozta károkra.

• Nyitva felejtett nyílászárón keresztül beáramló csapadékvíz okozta 
károkra, maximum 100.000 forintig.

• Porhó által a biztosított, nem vállalkozási célú épületrészekben, 
háztartási ingóságokban és értéktárgyakban okozott károkra.
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Kiegészítő kockázatok
Külön díj nélküli kockázatok

Építés-szerelés, felújítás, bővítés időszakára vonatkozó biztosítás

• Ha épületbiztosítást tartalmaz a szerződés.

• Az építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés alatt álló épületek, 
épületrészek, építmények esetében is védelmet nyújt a biztosító, a 
szerződés feltételeinek változatlan érvényben hagyásával. 

• Kiterjed a biztosított épületek, épületrészek, építmények szerkezetileg 
kész állagára, a beépített és még be nem épített alkotórészekre, 
tartozékokra, valamint az épület-felszerelési tárgyakra.

Háztartási ingóságok közlekedési balesetben történő sérülése

• Amennyiben a háztartási ingóság biztosítást is tartalmazó szerződést 
állandóan lakott ingatlanra kötötték. 
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Kiegészítő kockázatok
Külön díj nélküli kockázatok

Előzetes fedezetvállalás

• halasztottan kötött szerződések esetén, ha a halasztás időpontjáig más 
biztosítónál van érvényes, díjrendezett szerződés,

• a szerződéskötést követő nap és a halasztás időpontja közötti 
időszakra (az esetleges várakozási idők figyelembe vételével),

• azokra a biztosítási eseményekre, amelyeket a máshol lévő szerződés 
nem tartalmaz* vagy ha az itt lévő fedezet magasabb összegig 
szolgáltat, a különbözetre.

• A köztes időszakra díjat nem kérünk.

• Nem nyújt szolgáltatást Utasbiztosítás, Kiterjesztett garancia és mobil 
eszköz biztosítás, Lakásdoktor szolgáltatás, Gépjármű assistance, 
Orvosi telefonügyelet, CT és MR szolgáltatás kiegészítőkre!



Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

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


