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Tisztelt Ügyfelünk!

Megtisztelõnek érezzük, hogy biztosítási szerzõdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaságot kereste meg.

Ezúton tájékoztatjuk Önt biztosítótársaságunk fõbb adatairól, a biztosítással kapcsolatos titok- és adatvédelmi szabályokról, va-
lamint azokról a lehetõségekrõl, amelyeket ügyfeleink jogaik és jogos érdekeik érvényesítése céljából igénybe vehetnek.

Biztosítónk fõbb adatai

A Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság a francia Groupama csoport leányvállalata. 1990. óta mûkö-
dünk Magyarországon (2004. októberéig Európa Biztosító Rt. néven); cégjegyzékszámunk:   01-10-041540, adószámunk:
10507247-2-44.
Székhelyünk: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11.
Telephelyünk és személyes ügyfélszolgálatunk: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.
Postacímünk: 1519 Budapest, Pf. 271
Központi telefonszámunk: (06-1) 279-4000
Központi faxszámunk: (06-1) 361-0091,
Központi e-mail címünk: info@groupama.hu

Számos helyi irodával rendelkezünk az ország egész területén. Ezek címét, telefonszámát, valamint biztosítótársaságunk és ter-
mékeink részletesebb bemutatását megtalálja honlapunkon, a www.groupama.hu címen.

Felügyeleti szervünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1535 Budapest, 114. Pf. 777., Telefon: (06-40) 203-776,
www.pszaf.hu).

Titok- és adatvédelem

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 153.§-a értelmében a biztosítót titoktartási kötele-
zettség terheli minden olyan rendelkezésre álló adattal kapcsolatban, amely a biztosító egyes ügyfeleinek személyi körülménye-
ire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására, vagy a biztosítóval kötött szerzõdéseire vonatkozik. Az ilyen, biztosítási titoknak
minõsülõ adatot a biztosító csak akkor adhatja ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselõje
a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve erre vonatkozóan írásban felmentést ad.

A biztosító titoktartási kötelezettsége azonban a 2003. évi LX. tv. 157. §-a értelmében meghatározott szervezetekkel kapcso-
latban nem áll fenn. E szervezeteknek a biztosító az ügyfelek adatait adott esetekben továbbítani köteles, ügyfeleink erre vo-
natkozó írásos hozzájárulása nélkül is.

E szervezetek a következõk: a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; a folyamatban lévõ büntetõeljá-
rás keretében eljáró nyomozóhatóság és ügyészség; büntetõügyben, polgári ügyben, valamint a csõdeljárás, illetve a felszámo-
lási eljárás ügyében eljáró bíróság, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó; a hagyatéki ügyben eljáró
közjegyzõ; adóügyben az adóhatóság, ha annak felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kö-
telezettség, illetve, ha biztosítási szerzõdésbõl eredõ adókötelezettség alá esõ kifizetésrõl törvényben meghatározott adatszol-
gáltatási kötelezettség terheli; a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat; a biztosító, a biztosításközvetítõ, a szakta-
nácsadó, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítõ vagy szaktanácsadó magyarországi képviselete, ezek ér-
dekképviseleti szervezetei, illetve a biztosítási, biztosításközvetítõi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügye-
leti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal; a feladatkörében eljáró gyámhatóság; az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény 108.§ (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatóság; külön törvényben meghatározott feltételek megléte ese-
tén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyûjtésre felhatalmazott szerv; a viszontbiztosító, valamint kö-
zös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítók; az állományátruházás keretében átadásra kerülõ biz-
tosítási szerzõdési állomány tekintetében az átvevõ biztosító; a biztosítók által létrehozott és mûködtetett kiszervezett tevékeny-
ség végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzõ. A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biz-
tosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktala-
nul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális
fegyverkereskedelemmel, vagy a pénzmosás bûncselekményével van összefüggésben.

Általános ügyféltájékoztató
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A biztosító a nyomozóhatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elõírt ügyészi jóváha-
gyást nélkülözõ megkeresésre is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggõ, biztosítási titoknak minõsülõ
adatokról.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybõl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti
adata nem állapítható meg.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosítók, valamint az általuk létrehozott és mûködtetett központi információs rend-
szer elemei közötti olyan adatszolgáltatás, mely egyedi azonosításra nem alkalmas, a jogalkotás megalapozása és a hatásvizs-
gálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minõsülõ adatok átadása.

Ügyfeleink jogai

Számunkra a legfontosabb az elégedett ügyfél. Ezen célunk eléréséhez a legnagyobb segítséget hiányosságaink visszajel-
zésével kaphatjuk. Ezért kérjük, hogy amennyiben már létrejött szerzõdésével, vagy biztosító társaságunk mûködésével kapcso-
latban bármilyen kérése, kérdése vagy problémája lenne, forduljon a biztosítás közvetítõjéhez, helyi irodánkhoz, vagy hívja
a Groupama Biztosító központi, telefonszámát (06-1) 279-4000.

Amennyiben minden erõfeszítésünk ellenére sem sikerült problémáját orvosolni, kérjük, forduljon írásban panaszokkal foglal-
kozó szervezeti egységünkhöz: Groupama Biztosító Zrt. Központi Ügyfélszolgálata, levélcím: 1519 Budapest, Pf. 271, fax:
(06-1) 279-4144, e-mail: ugyfsz@groupama.hu!

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy panaszt nyújthat be felügyeleti szervünkhöz is; a fogyasztók védelmérõl szóló 1997.
évi CLV. törvény 18. §-a alapján fogyasztói jogainak érvényesítése érdekében igénybe veheti békéltetô testület eljárását; vala-
mint jogait bírósági úton is érvényesítheti azzal, hogy az Ön biztosítási szerzõdésére a mindenkor hatályos magyar jogszabá-

lyok rendelkezései az irányadóak.

A mindkét fél megelégedésére szolgáló kapcsolat reményében

Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
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Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklõdését felkeltette!

Mire terjed ki a biztosítás (mi minõsül biztosítási eseménynek)?

A HARMÓNIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS alapja a Lakásbiztosítás általános szerzõdési feltétele és az Épület- és lakás alapbiztosítá-

sának különös szerzõdési feltétele, mely utóbbi a választott biztosítási csomagtól függõen az alábbi biztosítási esemé-

nyekre és költségekre terjed ki:
• tûz, villámcsapás, villámcsapás indukciós hatása, robbanás, roppanás, vihar, hónyomás, jégverés, felhõszakadás, idegen

tárgyak rádõlése, földrengés, fölcsuszamlás, föld- és kõomlás, ismeretlen földalatti üreg és építmény beomlása, idegen
jármû nekiütközése, légijármû és rakományainak ütközése, árvíz, vezetékes vízkár, felelõsségbiztosítás („Standard” biz-
tosítási csomag), továbbá az épület nyílászáróinak és szerkezetileg beépített üvegezésének törése, repedése, zárcsere
költsége, betöréses lopás, rablás, kifosztás, rongálás, lopás, kerti dísznövények tûz- és elemikár biztosítása, („Bõvitett”
biztosítási csomag), valamint fagyasztott, hûtött élelmiszerek megromlása, elveszett okmányok és bankkártya pótlási
költsége („Extra” biztosítási csomag).

Az alapbiztosítás mellé tetszés szerint ún. kiegészítõ biztosítások köthetõk az alábbi biztosítási eseményekre:
• a kiegészítõ beázási károk biztosítási eseménye: a kívülrõl jövõ –, csapadékvíz által a biztosított vagyontárgyakban

okozott kár,
• a kiegészítõ üvegbiztosítás biztosítási eseménye a biztosított üvegezések törése, repedése,
• a kiegészítõ mezõgazdasági tûz- és elemikár-biztosítás esetén biztosítási esemény a tûz, villámcsapás, robbanás,

vihar, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett növénypusztulás, állatelhullás, tárgyrongálás, illetve a fentiek miatt szüksé-
gessé vált kényszervágás,

• a kiegészítõ baleset-biztosítás biztosítási eseménye a választott biztosítási csomagtól függõen a baleset, amely a biz-
tosított akaratán kívül hirtelen fellépõ olyan külsõ behatás, amelynek következtében a biztosított azonnal, vagy a bal-
esettõl számított egy éven belül meghal, vagy maradandó teljes vagy részleges egészségkárosodást, illetve (csonttörést,
csontrepedést) szenved („Adjunktus” biztosítási csomag), biztosítási esemény továbbá a szakorvosilag bizonyított és in-
dokolt, a balesettel okozati összefüggésben szükséges mûtét, valamint a szakorvosilag indokolt és szükséges, 3 napot
meghaladó folyamatos, az igazolt balesettel oksági összefüggésben, baleseti sebészeti osztályon történõ kórházi gyógy-
kezelés („Docens” és „Professzor” biztosítási csomag).

• a kiegészítõ temetési biztosítás esetén biztosítási esemény a Biztosítottnak a kockázatviselési idõszakban bekövet-
kezõ halála.

• a kiegészítõ assistance szolgáltatás esetén a Biztosító a választott szolgáltatási limitig téríti a vészhelyzetnek minõsülõ
események által okozott károkat.

Mi a kockázatviselés kezdete?

A biztosító kockázatviselésének kezdete – ha a felek ettõl eltérõen, írásban nem állapodtak meg – az azt követõ napon 0
órakor kezdõdik, amikor a szerzõdõ fél által fizetett elsõ biztosítási díj (díjrészlet) a biztosító számlájára vagy pénztárába beér-
kezett, ha a szerzõdés létrejött, vagy utóbb létrejön. A díjat (díjrészletet) a befizetést követõ 4. napon beérkezettnek kell tekin-
teni, ha azt a szerzõdõ a biztosító képviselõjének fizette meg.

Milyen tartamú a biztosítási szerzõdés?

A biztosítás – ha a felek írásban másként nem állapodnak meg – határozatlan tartamra jön létre. A határozatlan tartamra
kötött szerzõdések esetén a biztosítási idõszak egy év, illetve a biztosítás elsõ évében ennél legfeljebb 30 nappal rövidebb
idõszak. A biztosítás évfordulója minden évben annak a hónapnak az elsõ napja, amelyben a kockázatviselés kezdete indul,
ami egyben a következõ biztosítási idõszak elsõ napja.

Milyen lehetõségei vannak a díjfizetésre és az értékkövetésre?

A biztosítás díja egy évre, a teljes idõszakra szól azzal, hogy a biztosítás elsõ évében a díjat töredék évre számítjuk. A Biztosí-
tott/Szerzõdõ a biztosítás elsõ díját a szerzõdés megkötésekor, minden késõbbi díjat pedig annak az idõszaknak az elsõ napján
köteles megfizetni, amelyre a díj vonatkozik. A díjat kívánsága szerint egyösszegben vagy részletekben, csekken vagy banki átu-
talással, kívánságára csoportos beszedési megbízás alapján fizetheti meg.
Az értékállóság megõrzése érdekében a biztosító évente, a KSH által közzétett elõzõ évi fogyasztói árindexnek (± 3 százalék-
pont) megfelelõ mértékben változtatja a biztosítási összeget, és ezzel arányosan a biztosítás díját is.
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Milyen szolgáltatásokat nyújt a biztosító?

A Biztosító a kockázatviselés helyén és tartama alatt bekövetkezõ biztosítási események által a biztosított vagyon-

tárgyakban okozott károk megtérítésére köteles. A biztosító – a szerzõdésben megállapított mértékben és módon – pénz-

beni kártérítést nyújt és költségtérítést fizet, szolgáltatási kötelezettségének felsõ határát a biztosítási összeg képezi.
Felelõsségbiztosítás esetén a biztosító a szolgáltatást a károsultnak teljesíti, a biztosítottnak csak annyiban, amennyiben azt
a károsult felé igazoltan megtérítette.
Kiegészítõ baleset-biztosítás esetén a Biztosító szolgáltatása a biztosítási összeg, illetve annak az egészségkárosodás mérté-
kével megegyezõ %-a, csonttörés, csontrepedés, a balesettel okozati összefüggésben szükséges mûtét esetén biztosítási ese-
ményenként az ajánlaton és a szabályzatban meghatározott fix összeg, szakorvosilag indokolt és szükséges, 3 napot meghala-
dó folyamatos, az igazolt balesettel oksági összefüggésben, baleseti sebészeti osztályon történõ kórházi gyógykezelés esetén a
szabályzatban meghatározott fix napi térítés. A Biztosító a szolgáltatást baleseti eredetû halál esetén az örökös részére, balese-
ti eredetû maradandó egészségkárosodás, csonttörés és csontrepedés, balesettel okozati összefüggésben szükséges mûtét, va-
lamint a szakorvosilag indokolt és szükséges, 3 napot meghaladó folyamatos, az igazolt balesettel oksági összefüggésben, bal-
eseti sebészeti osztályon történõ kórházi gyógykezelés esetén a biztosítottnak teljesíti.
Kiegészítõ temetési biztosítás esetén a Biztosító szolgáltatása a biztosítási összeg, mely a temetési számlát benyújtó személy
részére kerül kifizetésre.
Kiegészítõ beázási károk esetén a Bitosító szolgáltatása lakóépületen/lakáson belüli épületrészekben, helyiségekben a kívülrôl
érkezô csapadékvíz által okozott károkra terjed ki.
Kiegészítõ mezõgazdasági tûz- és elemikár-biztosítás esetén a biztosító az elpusztult növények után kár nélkül várható
termésük piaci árát, ha újravetéssel, újraültetéssel még pótolhatóak, akkor ennek felét téríti meg. Gyümölcsfák és szõlõtõkék
újratelepítést igénylõ károsodása esetén a kártérítés az újratelepítési költség és a kiesõ hozam együttes értéke.
Felelõsségbiztosítás esetén a biztosító a feltételben meghatározott minõségekben a biztosított által a biztosítási idõszak alatt
okozott, bekövetkezett és bejelentett károk megtérítésére kötelezett. A kockázatviselés helye „Standard” biztosítási csomag
esetén Magyarország területe, „Bõvített” és „Extra” biztosítási csomag esetén Európa.
Kiegészítõ assistance szolgáltatás esetén a Biztosító a választott szolgáltatási limitig téríti a vészhelyzetnek minõsülõ esemé-
nyek által okozott károkat a Biztosítottnak.

Káresemény bekövetkezését a Szerzõdõnek/Biztosítottnak haladéktalanul, de legkésõbb az észlelést követõ 2 munkana-
pon belül be kell jelentenie a Biztosítónak.
A biztosítási esemény bekövetkeztének és az ezáltal bekövetkezett kár mértékének bizonyítása a Biztosított, fe-
lelõsségbiztosítás esetén a károsult kötelezettsége.
A Biztosító szolgáltatása az utolsó bizonyító irat beérkezésétõl számított 15 napon belül esedékes.

Milyen korlátozásokkal nyújtja a Biztosító a szolgáltatásokat?

A Biztosító jogosult a szolgáltatás összegébõl a maradványérték és az évfordulóig járó díj levonására. Figyelemmel a gaz-
dagodás tilalmára, Ön a kár máshonnan megtérült részét a gazdagodás mértékéig, de maximum a Biztosító által ki-

fizetett összeg erejéig köteles a biztosítónak megfizetni.

A Biztosító csak olyan arányban köteles a kár megtérítésére, ahogyan az Ön által meghatározott biztosítási összeg a vagyon-
tárgy(ak) tényleges értékéhez aránylik (alulbiztosítás).
A kártérítés a károsodottal – minõségben, értékben – azonos vagyontárgy pótlására, illetve annak javítási költsége megtéríté-
sére vonatkozik. A Biztosító nem köteles a kár elõtti állapot helyreállítását meghaladó kártérítésre.
Az alapbiztosítási csomagok esetén az épületek rongálási kárait – ideértve az épületberendezési-, felszerelési tárgyakat ért
lopási károkat is – káridõponti helyreállítási költségen téríti meg a biztosító, amelyet a 75%-ot elérõ avultságú épületek és a
festés, mázolás, tapétázás kárai esetén az avultság mértékének megfelelõen csökkent.
A Biztosító betöréses lopás károkra az egyes vagyoncsoportok esetén a kár idõpontjában meglévõ védelemtõl függõen korlá-
tozott kárkifizetést alkalmaz. Alapfokú védelemnél a teljes ingóság kárait 4 millió forintig, ezen belül az értéktárgyak kárait 700
ezer forintig téríti meg. Alapfokú védelemnél a melléképületben és nem lakáscélú helyiségekben az ingóságok kárai maximum
500 ezer forintig térülnek. Középfokú védelem esetén a teljes ingóságra, valamint az értéktárgyakra – elzárva tartandó ingósá-
gok kivételével – vonatkozó kártérítési limit a biztosítási összeg. Középfokú védelem esetén az elzárva tartandó ingóságok ká-
rait értékõrzõn kívül tartva 300 ezer forintig, bútorban elhelyezve 1 millió forintig, elõírt módon rögzített széfben tartva – a széf
MABISZ minõsítésének értékhatáráig, de – maximum 2 millió forintig, páncélszekrényben tartva – a páncélszekrény MABISZ
minõsítésének értékhatáráig, de – maximum a biztosítási összegig téríti a Biztosító. Középfokú védelemnél a melléképületben
és nem lakáscélú helyiségekben az ingóságok kárai maximum 1 millió 500 ezer forintig térülnek.
Az értéktárgyak közül csak azok biztosítottak, amelyeket a lakóház, lakás, nyaraló lakóterében tartanak. A nyaralóban, illetõleg
az idõszakosan használt lakóépületekben, lakásokban tartott értéktárgyakra alapfokú védelem esetén káreseményenként ma-
ximálisan 150 ezer forintig, középfokú védelem esetén 200 ezer forintig térít a biztosító.
Felelõsségbiztosítás esetén a biztosító által káreseményenként nyújtott kártérítés felsõ határa a biztosítási összeg, amelyet a
szerzõdõ szabadon határoz meg, mértéke azonban a választott biztosítási csomag függvényében „Standard” biztosítási cso-
mag esetén nem haladhatja meg a káreseményenkénti 3 millió forintot, „Bõvített” biztosítási csomag esetén az 5 millió Ft-ot,
„Extra” biztosítási csomag esetén pedig a 10 millió Ft-ot.
Az éves összesített kártérítési limit „Standard” és „Bõvített” biztosítási csomag esetén a biztosítási összeg tízszerese, „Extra”
biztosítási csomag esetén pedig a biztosítási összeg hétszerese, amelynél több kártérítésre a káresemények számától függetle-
nül a biztosító egy biztosítási idõszakban nem kötelezhetõ.
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Kiegészítõ baleset-biztosításnál nem minõsül balesetnek a megemelés, a rándulások különbözõ formái, a fagyás, a napszú-
rás, a hõguta, a vízbefúlás, a csigolyák közötti porckorong elváltozása, a fogkorona törése, a sérvesedések, a nem baleseti ere-
detû vérzések, továbbá mindazon kórképek, melyek az ortopéd jellegû degeneratív elváltozások körébe tartoznak.
Nem tekinthetõ balesetnek az öngyilkosság, még akkor sem, ha azt a Biztosított tudatzavarban követte el.
Nem minõsülnek biztosítási eseménynek azok a feltárással járó esetek, ahol mûtétre degeneratív jellegû, ortopéd típusú, egyéb
nem baleseti eredetû megbetegedés, régi sérülés utáni állapot alapján kerül sor és azok meglétére adott esetben egy bekövet-
kezõ baleset hívja fel a figyelmet, ide értve mindazon kórkép(eket), mely(ek) a krónikus ártalom körébe tartozik(nak).
Kiegészítõ beázási károk esetén a Bitosító szolgáltatása legfeljebb a választott szolgáltatási limitig terjed.

Mikor mentesülhet a biztosító a szolgáltatás kifizetése alól?

A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy

• a kárt a Biztosított/Szerzõdõ, illetve a velük közös háztartásban élõ hozzátartozók jogellenesen, szándékosan vagy súlyo-
san gondatlanul okozták,

• a kárt a jogi személy vezetõségének tagja vagy más vezetõ beosztású, illetve munkakörénél fogva a vagyontárgy kezelé-
sével, karbantartásával, megôrzésével kapcsolatos feladatokkal megbízott alkalmazottja vagy megbízottja alkalmazottja
jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta,

• a káreseményt a Szerzõdõ/Biztosított a biztonsági elõírások szándékos, vagy súlyosan gondatlan megsértésével okozta,
illetve az – betöréses lopás- és rablásbiztosítás esetén – erre vezethetõ vissza.

A baleset-biztosítási összeget a Biztosító nem fizeti ki, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási esemény

• a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye,
• a Biztosított szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásának következménye,
• a Biztosított jogosítvány nélküli vagy ittas állapotban történt gépjármûvezetése közben következett be, és mindkét eset-

ben a Biztosított más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett,
• bekövetkeztekor a Biztosított kábító, bódító szerek hatása alatt állt, vagy egyéb vegyi anyagot bódító szerként alkalma-

zott, és a káresemény ezzel okozati összefüggésben következett be,
• ha a Biztosított olyan gyógyszereket szed, amelyeket számára nem orvos rendelt el, és a káresemény ezzel okozati össze-

függésben következett be,
• a Biztosított súlyosan ittas állapotával okozati összefüggésben következett be,
• atommag szerkezetének módosulása, radioaktív sugárzás vagy egyéb ionizáló sugárforrás miatt következett be,
• a biztosítottnak a szabályzat szerinti háborús cselekményekben, valamelyik fél mellett történõ aktív részvétele miatt kö-

vetkezett be.

Melyek az általános kizárások?

A HARMÓNIA LAKÁSBIZTOSÍTÁSI szerzõdés alapján a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az alábbi események-

kel/cselekményekkel összefüggésben felmerült bármely kár, veszteség, költség vagy kiadás térítésére, még akkor

sem, ha azok elõfordulásához bármely egyéb ok vagy esemény akár azzal egyidejûleg hozzájárul:

• háború, invázió, külföldi ellenség cselekedetei, ellenségeskedések vagy háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy
hivatalosan hadat üzentek vagy nem), polgárháború,

• harci eszközök által okozott sérülések vagy rombolás,
• állandó vagy ideiglenes birtokfosztás, amely olyan elkobzás, katonai célra való igénybevétel vagy rekvirálás eredménye,

amelyet törvényes hatóságok foganatosítanak,
• lázadás, sztrájk, zendülés, szeparatista cselekmény, katonai- vagy népfelkelés, forrongás, ellenforradalom, forradalom,
• katonai vagy jogbitorló hatalom, statárium vagy ostromállapot, vagy bármilyen olyan esemény vagy ok, amely statárium

vagy ostromállapot kihirdetését idézi elõ,
• bármilyen szervezet nevében, vagy azzal kapcsolatosan cselekvõ személy vagy személyek által elkövetett terrorista cse-

lekmények, ideértve azok
– biológiai vagy vegyi fertõzéssel,
– rakétákkal, bombákkal, gránátokkal, robbanóanyagokkal
elkövetett cselekményeit is,

• a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból
eredõ károkra, szennyezésekre,

• az elektromágneses sugárzásból eredõ, vagy azzal kapcsolatos bármely kárra és kárigényre,
• hatósági intézkedések,
• tervezési, építési hiba,
• karbantartás elmulasztása,
• személyi számítógépekben és adathordozókon tárolt programokban és adatokban,
• személyi számítógépek dátumfelismerési és szoftver hibájából eredõ, vagy azzal kapcsolatos,
• más biztosítással már fedezetbe vont,
• az azbesztózisból vagy bármilyen hasonló betegségbõl eredõ, valamint
• a különös és kiegészítõ feltételekben kizárt biztosítási események következtében elõállt káreseményekre, valamint a 
• garnitúrák, sorozatok, gyûjtemények egyes darabjai károsodása miatt értékcsökkenés formájában megnyílvánuló, illetve 
• az elõszereteti eszmei értékben keletkezõ károkra.

Mikor és hogyan szûnhet meg a biztosítási szerzõdés?

• A határozatlan tartamra szóló szerzõdést a biztosítási évfordulóra, az évfordulót megelõzõen legalább 30 nappal bárme-
lyik fél írásban felmondhatja.
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• A biztosítási díj esedékességétõl számított két hónap elteltével a biztosítási szerzõdés megszûnik, ha az addig hátralékos
díjat nem fizették meg.

• Amennyiben a szerzõdõnek a vagyontárgy megóvásához fûzõdõ érdeke megszûnik, akkor az érdekmúlás napjával a biz-
tosító kockázatviselése és egyúttal a szerzõdés is megszûnik. A biztosítót azonban ebben az esetben is annak a hónap-
nak az utolsó napjáig járó díjak illetik meg, amelyben a kockázatviselése véget ért.

Tisztelt Ügyfelünk !

Jelen ügyféltájékoztató nem helyettesíti a szerzõdési feltételek ismeretét, nem is része a szerzõdésnek, csupán az Ön minél sok-
oldalúbb tájékoztatását szolgálja. Kérjük tehát, hogy a szerzõdés megkötését megelõzõen a biztosítási ajánlatot és a

biztosítási feltételeket szíveskedjék alaposan átolvasni!

A mindkét fél megelégedésére szolgáló kapcsolat reményében

Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
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I. Általános rendelkezések

1. A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) La-
kásbiztosítás Általános Szerzõdési Feltételei (LÁSZF) azok-
ra a biztosítási szerzõdésekre érvényes, amelyeket erre hi-
vatkozással kötnek meg. A LÁSZF, a különös és kiegészítõ
feltételek, a magyar Polgári Törvénykönyv, továbbá a biz-
tosítási szerzõdésben foglaltak szerint a Biztosító a bizto-
sítási díj megfizetése ellenében kockázatot vállal:

• az épület- és lakás alapbiztosítás különös feltételeiben,
• a hozzá kapcsolódó kiegészítõ biztosítási feltételekben és
• a lakásszövetkezeti és társasházi közös tulajdon biztosítá-

sának különös feltételeiben 
meghatározott biztosítási események miatt bekövetkezõ
károkra, balesetbiztosítási, temetésbiztosítási események-
re.

2. A Lakásbiztosítás Általános Szerzõdési Feltételei, a külö-
nös és kiegészítõ biztosítási feltételek, a Biztosított
(Szerzõdõ) által kitöltött és aláírt ajánlatban, kiegészítõ
ajánlatban, ill. egyéb írásos nyilatkozatban vagy megáll-
apodásban, valamint a biztosítási kötvényben foglaltak
együttesen határozzák meg a lakásbiztosítási szerzõdés
tartalmi elemeit.

II. A biztosítási szerzôdés alanyai,

a kockázatviselés helye

1. Biztosító: A Groupama Biztosító Zrt., amely díj ellenében
vállalja a biztosítási szerzõdési feltételekben meghatáro-
zott kockázatokat.   

2. Szerzõdõ: Az aki a szerzõdés megkötésére ajánlatot tett
és a biztosítás díját fizeti.

3. Szerzõdõ az lehet, aki a magyar jog szabályai szerint jo-
gokat és kötelezettségeket szerezhet (természetes sze-
mély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági tár-
saság, illetve társasház közös képviselõje) és a vagyon-
tárgy megóvásában érdekelt vagy a szerzõdést a vagyon
megóvásában érdekelt személy (továbbiakban: Biztosí-
tott) javára köti meg.

4. Biztosított: az a természetes személy, jogi személy, jogi
személyiség nélkül gazdasági társaság, illetve lakásszö-
vetkezeti, társasházi lakóközösség aki/amely a vagyon-
tárgy megóvásában érdekelt és a Biztosító szolgáltatásá-
ra jogosult.

A Szerzõdõ és a Biztosított azonos is lehet.

5. Biztosított a jelen szerzõdési feltételek alapján:
A. Épületek, nem lakáscélú helyiségek, építmények vonatko-
zásában:

a) a kötvényen név szerint megnevezett tulajdonos, tu-
lajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában,

b) bérlõ vagy bérlõtárs, 
c) a lakásszövetkezet, illetve a társasház tulajdonosi kö-

zössége a Biztosítónál biztosított és az összes lakás tu-
lajdoni hányadának arányában,

B. Ingóságok vonatkozásában:
a) az épületek, nem lakáscélú helyiségek, építmények

biztosítottjai, valamint
b) a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában

a biztosítottal életvitelszerûen együttlakó, közeli hoz-
zátartozó, vagy élettárs (Ptk.685.§ b) pont).

6. A kockázatviselés helye:

a) vagyonbiztosításnál:

• a kötvényen cím, ennek hiányában helyrajzi szám szerint
megjelölt ingatlan,

• a biztosított magával vitt ingóságai esetében Magyaror-
szág területe;

b) felelõsségbiztosításnál: Standard csomag esetén Magyar-
ország, Bõvített és Extra csomag esetén Európa,

c) balesetbiztosításnál: Adjunktus csomag esetén Magyaror-
szág, Docens és Professzor csomag esetén Európa.

III. Általános kizárások és 

meghatározások

1. Vagyoni kár meghatározása és kizárásai 

1.1. A vagyoni kár a biztosított vagyontárgy fizikai káro-
sodását jelenti.

1.2. A vagyontárgy fizikai károsodása semmiképpen nem
jelenti adatok vagy számítógépprogramok (szoftver)
sérülését, megváltozását, elveszését, az eredeti
adatszerkezet módosulását.

1.3. Ezek értelmében kizárásra kerülnek a biztosítási fe-
dezetbõl:
a) az adatok vagy számítógépprogramok (szoftver)

károsodásai, ideértve azok elveszését és megvál-
tozását, az eredeti adatszerkezet módosulását is, 

b) azok a károk, amelyek az adatok, vagy számító-
gépprogram (szoftver) funkcionális mûködése
elégtelenségébõl, elérhetetlenségébõl, felhasz-
nálhatóságának csökkenésébõl származnak, 

és bármely üzemszüneti kár, amely ezekre az okokra ve-
zethetõ vissza.

2. Biztosítással nem fedezett károk

A kockázatviselés köre nem terjed ki:
2.1. más biztosítással már fedezetbe vont károkra, 
2.2. a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakci-

óból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lé-
zersugárzásból eredõ károkra, 

2.3. az „elektromágneses sugárzásból” eredõ, vagy azzal
kapcsolatos bármely kárra és kárigényre, különösen:
a) az olyan felelõsségre, kárigényre vagy perre,

amely állítólagos, fenyegetõen közelgõ vagy
meglévõ „elektromágneses sugárzás” bármely
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formájában történõ megjelenésébõl, illetve az an-
nak való kitettségbõl ered, függetlenül attól,
hogy az valamely közegben ténylegesen vagy ál-
lítólagosan kimutatható, 

b) az adminisztratív vagy szabályozó eljárások költ-
ségeire, magának az „elektromágneses sugárzás-
nak”, illetve az annak való kitettségnek meghatá-
rozása, megszûntetése vagy csökkentése költsé-
geire, 

c) az olyan, az elõbbi a) és b) pontokban foglaltak-
ból eredõ személyi sérülés, anyagi kár vagy költ-
ség miatti kötelezettségekre, melyek kármegosz-
tásból, valamint az egyetemleges felelõsség alap-
ján fennálló megtérítési kötelezettségbõl szár-
maznak,

d) az olyan felelõsségre, kárigényre vagy perre,
amely bármely ellenõrzésbõl, utasításból, ajánlás-
ból, figyelmeztetésbõl vagy tanácsból ered, ame-
lyeket az elõbbi a) és b) pontokban foglaltakkal
kapcsolatban adtak vagy kellett volna adni. 

e) Jelen értelmezésben az „elektromágneses sugár-
zás” magában foglalja – nem kizárólagosan – a
mágneses energiát, hullámokat, mezõket vagy
erõket, amelyeket elektromos töltés, áram, frek-
vencia, energia vagy erõ gerjesztett, termelt, osz-
tott szét, továbbított vagy tartott fenn. 

3. Dátum felismerési és szoftver hiba kizárás

3.1. A Biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki
azokra a közvetlenül vagy közvetve bekövetkezõ ká-
rokra, amelyek teljesen vagy részben arra vezet-
hetõk vissza, illetve kapcsolatosak, hogy bármely
adatfeldolgozó berendezés vagy kapcsolódó egysé-
ge (például: számítógép, média, mikrochip, mikrop-
rocesszor (computer chip), integrált áramkör, beépí-
tett vezérlõ logika, illetõleg hasonló feladatot ellátó
egység) valamint bármilyen számítógépes szoftver,
ideértve az operációs rendszereket is, nem képes:
a) valamely naptári dátumot önmagára vonatkoz-

tatva rendszerdátumként helyesen felismerni
(például: a 2000. év dátumai, a szökõév, ezzel
együtt a február 29. és a 366 napos év, valamint
az 1999. szeptember 09. helyes felismerése), 

b) adatok, információk, parancsok vagy utasítások
megfelelõ kezelésére – kiegészülve azzal, amikor
valamely számítógépes szoftverbe olyan paran-
csot, utasítást programoztak be, amely bármikor
adatvesztést idéz elõ, illetve lehetetlenné teszi az
adatok megfelelõ kezelését azért, mert valamely
dátumot nem képes helyesen, saját rendszerdá-
tumaként felismerni. 

3.2. A felek tudomásul veszik, hogy a Biztosító nem fizet
kártérítést 
a) a 3.1. pontban részletezettek miatt felmerülõ, az

adatfeldolgozó rendszerek vagy kapcsolódó egy-
ségei, programok hiányosságait, jellemzõit, szol-
gáltatásait, logikai rendszerét, szoftverét vagy mû-
ködését helyesbítõ javítási, átalakítási munkákért,

b) akkor, ha a károk azért következtek be, mert a
Biztosított vagy mások által nyújtott tanácsadás,
konzultáció, a mûszaki tervek elemzése, a létesít-
mény ellenõrzése, karbantartása vagy felülvizsgá-
lata nem bizonyult elégségesnek a fenti 3.1.
pontban ismertetett tényleges vagy potenciális
hiba, üzemzavar vagy hiányosság feltárásához,
kijavításához, vagy üzemi körülmények között
történõ teszteléséhez,

c) a 3.1. és a 3.2. b.) pontban részletezettek követ-
kezményeként felmerült bármely kárra és üzem-
szünetre.

3.3. Jelen kizárás vonatkozik a Biztosított(ak) tulajdonát
képezõ, birtokában vagy felelõs õrizetében lévõ, il-
letve ellenõrzése alatt álló adatfeldolgozó rendsze-
rek vagy kapcsolódó egységei, valamint programok
dátum felismeréssel kapcsolatos káraira egyaránt,
függetlenül attól, hogy maga a káresemény a 2000.
évben, vagy attól eltérõ idõpontban következik be.

4. Háború és terrorizmus kizárás

4.1. Jelen záradék alapján kizárt a biztosítás fedezetébõl
az alább felsorolt eseményekkel/cselekményekkel
összefüggésben felmerült bármely kár, veszteség,
költség vagy kiadás, tekintet nélkül arra, hogy azok
elõfordulásához bármely egyéb ok vagy esemény,
akár azzal egyidejûleg hozzájárul:
a) háború, invázió, külföldi ellenség cselekedetei, el-

lenségeskedések vagy háborús cselekmények
(függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzen-
tek vagy nem), polgárháború, 

b) állandó vagy ideiglenes birtokfosztás, amely
olyan elkobzás, katonai célra való igénybevétel
vagy rekvirálás eredménye, amelyet törvényes ha-
tóságok foganatosítanak, 

c) lázadás, sztrájk, zendülés, szeparatista cselek-
mény, katonai- vagy népfelkelés, forrongás, ellen-
forradalom, forradalom, katonai vagy jogbitorló
hatalom, statárium vagy ostromállapot, vagy bár-
milyen olyan esemény vagy ok, amely statárium
vagy ostromállapot kihirdetését idézi elõ, 

d) bármilyen szervezet nevében vagy azzal kapcsola-
tosan cselekvõ személy vagy személyek által elkö-
vetett terrorista cselekmények, ideértve azok
– biológiai vagy vegyi fertõzéssel
– rakétákkal, bombákkal, gránátokkal, robbanó-

anyagokkal 
elkövetett cselekményeit is.

4.2. Jelen kizárási feltétel szempontjából a „terrorista
cselekmény” alatt azt értjük, amelynél az elkövetõk
erõszakot vagy azzal való fenyegetést alkalmazva,
általában politikai, vallási, ideológiai vagy etnikai cél-
zattal lépnek fel a törvényes rend ellenében vagy be-
folyásolására, és cselekményük alkalmas a köz vagy
annak egy részének megfélemlítésére.

4.3. A 4.1. d.) pontban foglaltak szerint fertõzés alatt a
vegyi és biológiai anyagok hatására, a tárgyak (dol-
gok) fertõzõdését, mérgezõdését és/vagy használa-
tuk akadályozását vagy korlátozását értjük.

4.4. A biztosítási szerzõdés nem nyújt fedezetet a fenti
(4.1. a-d) pontokban felsoroltak befolyásolására,
megelõzésére, elfojtására irányuló bármely termé-
szetû kárra, veszteségre, költségre vagy kiadásra.

4.5. Amennyiben a Biztosító szerint valamely kár, veszte-
ség, költség vagy kiadás, jelen kizárás értelmében
nem tartozik a biztosítási fedezetbe, akkor ennek el-
lenkezõjének bizonyítása a Biztosítottat terheli.

5. Egyéb kizárások

5.1 A LÁSZF alapján megkötött szerzõdések kockázatvi-
selése a fentieken túl nem terjed ki 

a) a következményi károkra,
b) a hatósági intézkedések,
c) tervezési, építési hiba,
d) a karbantartás elmulasztása,
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e) garnitúrák, sorozatok, gyûjtemények egyes da-
rabjai károsodása miatt értékcsökkenés formájá-
ban,

f) az elõszereteti, eszmei értékben, illetve a
g) különös és a kiegészítõ feltételekben kizárt bizto-

sítási események miatt bekövetkezõ károkra.

A c) és d) pont alatti kizárások a kiegészítõ felelõsségbiztosí-
tásra nem vonatkoznak. 

5.2. A Biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki
azokra a közvetlenül vagy közvetve bekövetkezõ ká-
rokra, amelyek az azbesztózisból vagy bármilyen ha-
sonló betegségbõl erednek, és amely betegség az
azbeszt, azbeszttermékek és/vagy azbeszttartalmú
termékek jelenléte, kezelése, feldolgozása, elõállítá-
sa, eladása, forgalmazása, tárolása vagy alkalmazá-
sa során keletkezik, keletkezhet – vagy bármely más
károsodás következményeként állhat elõ, avagy
részben vagy teljesen arra vezethetõ vissza.

IV. A biztosítási szerzôdés létrejötte,
megszüntetése, a biztosítás díja

1. A biztosítási szerzõdés – a Szerzõdõ írásbeli ajánlatára – a
felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerzõdés – az
ajánlatnak a Biztosító képviselõje (megbízottja) részére
történt átadásától számított 15. nap leteltével, az átadás
idõpontjára visszamenõ hatállyal – akkor is létrejön, ha a
Biztosító a 15 napos határidõn belül nem nyilatkozik az
ajánlatra.

2. Amennyiben a kötvény tartalma eltér a Szerzõdõ fél aján-
latától, és az eltérést a Szerzõdõ fél nem kifogásolja, a
szerzõdés a kötvény tartalma szerint jön létre. E rendelke-
zést a lényeges eltérésekre csak akkor lehet alkalmazni,
ha a Biztosító a kötvény kiállításakor felhívta a Szerzõdõ
fél figyelmét az eltérésre. Amennyiben a felhívás elmarad,
a szerzõdés az ajánlat szerint jön létre.

3. Amennyiben a biztosítást biztosítási alkusz közvetíti, a
Biztosító számára a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos
határidõ az azt követõ napon veszi kezdetét, amikor az
alkusz az ajánlatot a biztosítónak átadta.

4. Nem jön létre a szerzõdés, ha a Biztosító az ajánlatot az
átadásától számított 15 napon belül elutasítja.

5. A biztosítási szerzõdés hatályba lép és ezzel a biztosító
kockázatviselése az azt követõ nap 0. órakor megkezdõ-
dik, amikor a Szerzõdõ az elsõ díjat, illetõleg az egyszeri
díjat a Biztosító számlájára vagy pénztárába befizette fel-
téve, hogy a szerzõdés utólag létrejön vagy létrejött. 
Amennyiben a Biztosító és a Szerzõdõ az elsõ díj halasz-
tott fizetésében állapodnak meg, a kockázatviselés kez-
dete a megállapodást követõ nap.
Amennyiben a Szerzõdõ az elsõ díjat a Biztosító képvi-
selõjének fizette, akkor a díjat legkésõbb a fizetés napjá-
tól számított negyedik napon a Biztosító számlájára, il-
letõleg pénztárába beérkezettnek kell tekinteni.

6. A Szerzõdõ felek a kockázatviselés kezdetének idõpont-
ját a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérõen is megáll-
apíthatják.

7. Amennyiben a biztosítást nem a Biztosított, hanem az õ
javára harmadik személy kötötte, a díjfizetési kötelezett-
ség a Szerzõdõt terheli, a Biztosító szolgáltatásaira – el-
lenkezõ kikötés hiányában – azonban a Biztosított jogo-
sult.

8. A biztosítás díját, a fizetés módját és esedékességét a biz-
tosítási kötvény tartalmazza. A Biztosított (Szerzõdõ) a
biztosítás elsõ díját a szerzõdés megkötésekor, minden
késõbbi díjat pedig annak az idõszaknak az elsõ napján
köteles megfizetni, amelyre a díj vonatkozik. 

9. A biztosítási szerzõdés – ha a Szerzõdõ felek másként
nem állapodnak meg – határozatlan tartamú. A határo-
zatlan idõszakra kötött szerzõdések esetén a biztosítási
idõszak egy év, kivéve a biztosítás elsõ évét, amely ennél
legfeljebb 30 nappal rövidebb idõszak lehet. A biztosítás
évfordulója minden évben annak a hónapnak az elsõ
napja, amelyben a kockázatviselés kezdete indul, ami
egyben a következõ biztosítási idõszak elsõ napja.
A határozatlan idôtartamra kötött szerzôdésben a felek a
felmondási jogot 3 évre kizárhatják (T-1 Záradék).
Amennyiben a szerzôdés három évnél hosszabb idôre
szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított
idôtartam eltelte elôtt is felmondható, a negyedik évtôl
kezdve a szerzôdést bármelyik fél évfordulóra felmond-
hatja. Felmondás esetében a Biztosító jelen feltétel szerint
követelheti annak a díjengedménynek a megfizetését,
amelyet a szerzôdés hosszabb tartamára tekintettel a Biz-
tosítottnak nyújtott (tartamengedmény). Amennyiben a
szerzôdés a díj nem fizetése miatt megszûnik, a Biztosító
jelen feltétel szerint követelheti a tartamengedmény
megfizetését.
A határozott tartamra kötött szerzõdés biztosítási idõsza-
ka a megállapodás szerinti idõtartam. A Biztosító kocká-
zatviselése a lejárat napján akkor is megszûnik, ha a
Szerzõdõ további díjfizetést eszközölt.

10. A szerzõdés megszûnésének esetei: 
a) a határozatlan tartamra szóló szerzõdést a biztosítá-

si évfordulóra, az évfordulót megelõzõen legalább
30 nappal bármelyik fél írásban felmondhatja,

b) a biztosítási díj esedékességétõl számított 60 nap el-
teltével a biztosítási szerzõdés megszûnik, ha az ad-
dig hátralékos díjat nem fizették meg,

c) Amennyiben a Szerzõdõnek a vagyontárgy megóvá-
sához fûzõdõ érdeke megszûnik, akkor az érdekmú-
lás napjával a Biztosító kockázatviselése és egyúttal a
szerzõdés is megszûnik az adott vagyontárgy vonat-
kozásában. A biztosítót azonban ebben az esetben is
annak a hónapnak az utolsó napjáig járó díjak illetik
meg amelyben a kockázatviselése véget ért.

11. Amennyiben a szerzõdés a díjfizetés elmulasztása miatt
szûnt meg, de a Biztosított (Szerzõdõ) utólagos díjfize-
tést eszközöl, az nem jelenti a szerzõdés újra életbe-
lépését. A Biztosító ebben az esetben köteles annak a
hónapnak a végéig járó díj levonásával a díjkülönböze-
tet visszautalni, amelyben a kockázatviselése megszûnt. 

12. Amennyiben a szerzõdést nem a Biztosított kötötte, a
Biztosított a biztosítóhoz küldött írásbeli nyilatkozattal
bármikor a Szerzõdõ helyébe léphet. Ilyen esetben a
biztosítási idõszakra esedékes díjakért a Szerzõdõ féllel
egyetemlegesen felelõs.

V. A Szerzôdô (Biztosított) közlési 

kötelezettsége

1. Az ajánlat átadásával egy idõben a Szerzõdõ (Biztosított)
a valóságnak megfelelõen köteles válaszolni a Biztosító-
nak azokra az írásban feltett - a biztosítás elvállalása
szempontjából lényeges - kérdéseire, amelyeket ismert
vagy ismernie kellett.

9



2. A közlési kötelezettség megsértése esetén a Biztosító
mentesül fizetési kötelezettsége alól, kivéve, ha a
Szerzõdõ (Biztosított) bizonyítja, hogy a be nem jelentett
körülményt a Biztosító a szerzõdés megkötésekor már is-
merte vagy a be nem jelentett körülmény nem hatott
közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

VI. A Szerzôdô (Biztosított) változás-

bejelentési kötelezettsége

1. A szerzõdéskötés után a Szerzõdõ (Biztosított) köteles a
biztosítót a kockázati viszonyokban bekövetkezõ lénye-
ges változásokról, – de minimum azokról, amelyekre az
ajánlat, illetve a kötvény adatot tartalmaz – nyolc napon
belül írásban értesíteni.

Lényeges változásnak tekintendõ különösen:

a) ha a biztosított épület, melléképület, lakás alapterülete
megváltozott,

b) ha a biztosított objektumot bérbe adja, használaton kívül
helyezi vagy használatba veszi, illetve tartósan lakatlanul
hagyja,

c) ha a kockázatviselés helyén vállalkozói tevékenység indul,
d) ha más biztosítóval épület-, illetõleg lakásbiztosítást kötött.
e) ha a vagyonértékben vagyoncsoportonként 10%-ot

meghaladó mértékû változás történt, ami a biztosítási
szerzõdésben szereplõ biztosítási összeg (és ezáltal a biz-
tosítási díj) módosítását indokolja,

f) ha a biztosított személyek száma, adatai megváltoznak,
g) csõdeljárás megindítása, amennyiben a Szerzõdõ (Biztosí-

tott) gazdálkodó szervezet.

2. Amennyiben a Biztosító a Szerzõdõ (Biztosított) írásos be-
jelentésébõl vagy más úton tudomást szerez az elõbbi, a
szerzõdést érintõ lényeges körülmények megváltozásáról,
úgy 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerzõdés
módosítására, illetõleg – ha a kockázatot a szabályzat
szerint nem vállalhatja – a szerzõdést 30 napra írásban
felmondhatja.

3. Amennyiben a Szerzõdõ (Biztosított) a módosító javasla-
tot nem fogadja el vagy arra 15 napon belül nem vála-
szol, a szerzõdés a módosító javaslat közlésétõl számított
30. napon megszûnik. Erre a következményre a Szerzõ-
dõt (Biztosítottat) a módosító javaslat megtételekor fi-
gyelmeztetni kell. Amennyiben a Biztosító e jogával nem
él, a szerzõdés az eredeti tartalommal hatályban marad.

4. Amennyiben a Szerzõdõ (Biztosított) jogszabályi, hatósá-
gi, vagy a különös és kiegészítõ szabályzatokban sze-
replõ, illetve bármely más megállapodáson vagy elõíráson
alapuló biztonsági szabályokat megsérti, vagy ezek meg-
sértését eltûri, és ezáltal a biztosítási körülményekben lé-
nyeges változás következik be, a Biztosító írásban javasla-
tot tehet a szerzõdés módosítására, illetve a szabálysértés
tudomására jutásától számított 15 napon belül jogosult a
biztosítást 30 napos határidõvel felmondani. A felmondá-
si jog megszûnik, ha idõközben a szabálysértés elõtti ál-
lapotot helyreállították.

5. A változásbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a
közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó szabályo-
kat (V. fejezet) kell alkalmazni. 

VII. Biztosítási összeg, értékkövetés

1. A biztosítási összeg a biztosítási díj számítási alapja és –
amennyiben a különös, valamint a kiegészítõ feltételek

másként nem rendelkeznek – a Biztosító káreseményen-
kénti szolgáltatásának felsõ határa. A Biztosító javaslatot
tehet a biztosítási összegre.

2. A biztosítási összeget a Szerzõdõ határozza meg.

3. A vagyonbiztosítás biztosítási összegét vagyoncsoporton-
ként  és kockázatviselési helyenként új értékre kell meg-
adni. A Biztosító azonban ettõl függetlenül a különös- és
kiegészítõ feltételekben felsorolt egyes esetekben a káro-
kat valóságos értéken téríti meg.

Vagyoncsoport: az azonos vagy hasonló ismérvû vagyon-
tárgyaknak a Biztosító által a különös és a kiegészítõ feltéte-
lekben meghatározott összessége.

a) Új érték: épületek, melléképületek, építmények vonat-
kozásában a Biztosított vagyontárgy új állapotban való
felépítésének (helyreállításának), ingóságok vonatkozásá-
ban az új állapotban történõ beszerzésének költsége, il-
letve ára a biztosítási szerzõdés létrejöttének idõpontjá-
ban.

b) Valóságos érték: a vagyontárgyaknak az elhasználó-
dottság mértékével csökkentett új értéke.

4. A biztosítási összeg nem haladhatja meg az új értéket.

5. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésének
idõpontjában a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a ká-
ridõponti új érték, akkor ez alulbiztosítást jelent. Az alul-
biztosítást a Biztosító az egyedi értékmegjelölést (biztosí-
tási összeget) és leírást is tartalmazó szerzõdéseknél (Kü-
lönös Feltétel IV/3. pont) vagyontárgyanként, egyéb ese-
tekben vagyoncsoportonként vizsgálja. Alulbiztosítás ese-
tén a Biztosító csak arányos kártérítésre köteles, azaz a
kárt a biztosítási összeg és a káridõponti új érték arányá-
ban téríti meg.

Alulbiztosítást eredményezhet pl.:
• ha a biztosítási összeg nem fedi a valós újraépítési/pótlá-

si (újrabeszerzési) értéket,
• ha a lakóépületnek nem a teljes területe, illetve nem a tel-

jes közös területe kerül biztosításra,
• ha a szerzõdés megkötésekor az épület a Biztosító által

javasolt újraépítési értéknél alacsonyabb értéken lett biz-
tosítva,

• ha az épület fel lett újítva, illetve hozzáépítés történt és a
szerzõdés nem került ennek megfelelõen módosításra.

5.1. Példa az alulbiztosítottság következményére:

A lakás újraépítése az ajánlat aláírásának idõpontjában 15
millió forintba kerül. A lakást az ajánlott biztosítási összeg
helyett azonban költségtakarékossági okokból a Szerzõdõ
csak 10 millió forinton biztosítja. A lakásban robbanás törté-
nik, s a károsodott épületrész helyreállítási költsége 3 millió
forint.
A kártérítésként kifizetendõ összeg meghatározása jelen
esetben az alábbiak szerint alakul:

Biztosítási összeg (10.000.000 Ft)
Alulbiztosítási arány =                                            = 0,67

Újraépítési érték    (15.000.000 Ft)

Kártérítés = helyreállítási költség (3.000.000 Ft) X alulbiztosí-
tásiarány (0,67) = 2.010.000 Ft

Jelen példából jól látható, hogy a kártérítési összeg számítá-
sa során a biztosítási összeget (10 millió Ft) kell arányítani az
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épület teljes újraépítési értékéhez (15 millió Ft), és a kettõ há-
nyadosa által kapott számmal (0,67) kell megszorozni a hely-
reállítási költséget (3.000.000 Ft). Az eredményként elõállt
összeg (2.010.000 Ft) az, amely kártérítésként kifizethetõ.

6. A Biztosító az újérték biztosítás fenntartása érdekében a
biztosítási összeget és a díjat évente egy alkalommal az
árszínvonal változásához hozzáigazítja. Amennyiben a
Szerzõdõ (Biztosított) az elsõ biztosítási idõszakra szóló
biztosítási összegeket helyesen adta meg, és a vagyon-
gyarapodása a 10%-ot nem haladta meg, akkor a Bizto-
sító nem alkalmaz arányos kártérítést az áremelkedések
miatt.

a) A Biztosító az értékkövetés mértékét minden év március
1-jéig állapítja meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
adatai alapján. Az értékkövetés bázisa az elõzõ évre vo-
natkoztatott éves fogyasztói árindex, amelytõl a Biztosító
3 százalékponttal eltérhet. Az így meghatározott index az
adott év június hó 1-jétõl a rákövetkezõ év május hó 31-
éig érvényes és alkalmazandó.

b) A biztosítási szerzõdés értékkövetéses módosítása évfor-
dulóra történik meg.

c) Az értékkövetéssel módosított vagyoncsoportonkénti biz-
tosítási összegeket az elõzõ biztosítási évre vonatkozó
biztosítási összegek és a Biztosító által megállapított in-
dex szorzata adja. A biztosítási összegek változását a biz-
tosítási díj arányosan követi. 
A biztosítás egyéb elemei változatlanul maradnak.

7. A biztosító az értékkövetést a szerzõdés alábbi elemeire
alkalmazza:

a) Épület- és lakás alapbiztosítás,
b) kiegészítõ üvegbiztosítás,
c) kiegészítõ vállalkozói vagyonbiztosítás.

VIII. Káresemény utáni   

kötelezettségek

1. A Szerzõdõnek (Biztosítottnak) a káreseményt annak be-
következése után azonnal, legkésõbb azonban a megtör-
téntétõl, illetve az észlelésétõl számított két munkanapon
belül, be kell jelentenie a biztosítónak, és lehetõvé kell
tennie a bejelentés tartalmának ellenõrzését.

2. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a kár bekövetkezésének helyét, idejét,
b) a károsodott vagyontárgyak megnevezését,
c) a káresemény rövid leírását,
d) részletes kárlistát,
e) a kárösszeg hozzávetõleges megjelölését.

3. A kárbejelentésre vonatkozó speciális szabályokat a kie-
gészítõ feltételek határozzák meg.

4. A káresemény bejelentésétõl számított öt munkanapig a
Biztosított a károsodott vagyontárgyak állapotában csak
annyiban változtathat, amennyiben ez a kárenyhítéshez
feltétlenül szükséges, azonban a maradványokat ebben
az esetben is köteles – minimum 30 napig, de maximum
a kárrendezési eljárás befejezéséig – megõrizni és a Bizto-
sító kérésére bemutatni.

5. A Biztosított köteles a kárt tõle telhetõen enyhíteni. A ká-
renyhítés költségei akkor is a Biztosítót terhelik, ha a ká-
renyhítés nem vezetett eredményre. Amennyiben a bizto-
sítási összeg a vagyontárgy értékénél kisebb, a Biztosító a

kárenyhítés költségeit olyan arányban téríti meg, aho-
gyan a biztosítási összeg a vagyontárgy káridõponti új ér-
tékéhez aránylik.

6. A Biztosító köteles a kárbejelentés kézhezvételétõl számí-
tott öt munkanapon belül (kivéve katasztrófa károk ese-
tét) a kárrendezést megkezdeni.

7. A Szerzõdõ (Biztosított) köteles a kár megtörténtét és
összegszerûségét, a károsult vagyontárgyak tulajdonjo-
gát hitelt érdemlõen bizonyító számlákat és egyéb irato-
kat, bizonylatokat a Biztosító megbízottjának rendelkezé-
sére bocsátani.

8. Amennyiben a kései kárbejelentés miatt, vagy a károso-
dott vagyontárgyak állapotában - a szükséges kárenyhí-
tésnél nagyobb mértékû változtatás következtében - a
Biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása szem-
pontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné
válik, annyiban kötelezettsége nem áll be.

IX. A Biztosító szolgáltatása

1. A Biztosító szolgáltatására a Biztosított (kedvezménye-
zett), felelõsségbiztosítási eseménynél a károsult jogosult,
kivéve ha a Biztosított már kifizette a kár összegét a ká-
rosultnak. Ez esetben azonban a biztosítottnak be kell
mutatnia a károsult által adott átvételi elismervényt.

2. A Biztosító a törvényes belföldi fizetõeszközben téríti
meg a károkat.

3. Az eltulajdonított vagy a rongálás során teljesen meg-
semmisült ingóságok esetében azok új állapotban tör-
ténõ beszerzésének káridõponti ára, illetõleg költsége ke-
rül megtérítésre. A vagyontárgyat a hazai kereskedelem-
ben kaphatóval kell pótolni, ha ugyanolyan nincs, akkor
a hozzá használati értékben leginkább hasonlóval. Ez
utóbbi esetben azonban az esetleges értékkülönbözetet
a Biztosító a kártérítés megállapításánál érvényesíti.

4. Ingóságok részleges károsodása esetén a kártérítés össze-
ge a káridõponti javítási költség, amely azonban nem ha-
ladhatja meg a vagyontárgy új értékét.

5. Az épületek rongálási kárait, ideértve - az épületberende-
zési-, felszerelési tárgyakat ért lopási károkat is, - ká-
ridõponti helyreállítási költségen téríti meg a biztosító,
amelyet a 75 %-ot elérõ elhasználódottságú 

• épületek
• festés, mázolás, tapétázás

kárai esetén az elhasználódottság mértékének megfelelõen
csökkent. 

6. Ideiglenes helyreállítások költségeit a Biztosító csak
annyiban téríti, amennyiben az a végleges helyreállítás ré-
szét képezi, illetõleg ha az a szükségszerû védelem és va-
gyonbiztonság visszaállításának célját szolgálja.

7. A Biztosító nem kötelezhetõ a kár elõtti állapot helyreál-
lítását indokolatlanul meghaladó kártérítésre. Ha a hely-
reállítás vagy javítás értékemelkedéssel jár, az értékemel-
kedés összege a kártérítési összegbõl levonásra kerül.

8. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésében
más, a biztosítási eseményen kívüli károsító esemény is
közrehatott, a Biztosító a kárt csak annyiban téríti meg,
amennyiben az a biztosítási eseménynek tudható be.
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9. Alulbiztosítás esetén a Bizosító arányos kártérítést fizet. A
Biztosító az alulbiztosítást a 2. számú mellékletben meg-
határozott kártérítési limithatárok alkalmazása esetében
is vizsgálja, és kártérítésként a fennálló alulbiztosítás ará-
nyában meghatározott kárérték, de legfeljebb a limi-
tösszeg kerülhet kifizetésre.

10. A Biztosító szolgáltatása az utolsó bizonyító irat beérke-
zése után 15. munkanapon belül esedékes. A Biztosí-
tott azonban az elsõ kárszemle lefolytatása után kárté-
rítési elõleget kérhet, az elõleg mértéke azonban nem
haladhatja meg a várható kárérték 80 %-át. 

11. A biztosítás eltérõ megállapodás hiányában önrészese-
dést nem tartalmaz. 

12. A Biztosító elhalasztja a kifizetést, ha kétség merül fel a
pénzfelvétel jogosultságát illetõen, a Biztosító által jo-
gosan megkívánt szükséges igazolás bemutatásáig. Ez
esetben a Biztosító fizetési késedelme nem áll be.

13. A Biztosító jogosult a kártérítés összegébõl az évfordu-
lóig járó biztosítási díjat a baleset- és a felelõsségbizto-
sítás kivételével levonni.

14. A Biztosított a káreseménnyel kapcsolatos, bármilyen
jogcímen befolyó megtérülést a Biztosító által kifizetett
összeg erejéig köteles a biztosítónak megfizetni.

15. A kárbejelentésre és a szolgáltatásra vonatkozó egyéb
speciális rendelkezéseket a különös- és kiegészítõ felté-
telek tartalmazzák.

16. Jelen feltételbôl eredõ igények az esedékességtõl számí-
tott két év alatt évülnek el.

X. A kármegelôzés szabályai

1. A károk megelõzésére és elhárítására a mindenkor hatá-
lyos jogszabályi elõírások, hatósági határozatok irány-
adók. A Szerzõdõ (Biztosított) köteles minden rendelke-
zésre álló eszközzel és módon, lehetõségeihez mérten,
mindent elkövetni a kár elhárítására.

2. A Biztosító jogosult a biztosított vagyontárgyak állapotát
a helyszínen bármikor ellenõrizni.

XI. A Biztosító mentesülése

1. A Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt a Szerzõdõ (Biztosított), illetve a
velük közös háztartásban élõ hozzátartozók jogellenesen,
szándékosan vagy súlyosan gondatlanul  okozták.

A Szerzõdõ (Biztosított) súlyosan gondatlanul  jár el különö-
sen, ha

a) a kárt súlyosan ittas állapotában, és ezen állapotával
összefüggésben okozta. Súlyosan ittas állapotnak tekin-
tendõ a 2,5 ezreléket meghaladó, gépjármûvezetés köz-
ben a 0,8 ezreléket meghaladó mértékû véralkohol-kon-
centráció,

b) a biztosítási esemény kábító, bódító szerek hatása alatt
vagy egyéb vegyi anyagot bódító szerként alkalmazva kö-
vetkezett be és a káresemény ezzel okozati összefüggés-
ben van,

c) olyan gyógyszereket szed, amelyeket számára nem orvos
rendelt el, és a káresemény ezzel okozati összefüggésben
következett be,

d) a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet ilyen en-
gedély nélkül  folytatott és ezáltal okozott kárt,

e) a Biztosított azonos károkozási körülményekkel vissza-
térõen okozott kárt, s a Biztosító felhívása ellenére a ká-
rokozás körülményeit nem szüntette meg, bár az meg-
szüntethetõ lett volna,

f) a fegyverhasználat hatósági elõírásait megszegi,
g) a biztosítottat a káresemény bekövetkezésének lehetõsé-

gére harmadik személy figyelmeztette, s a káresemény
ezután a szükséges intézkedés hiányában következett be.

2. Amennyiben a Szerzõdõ (Biztosított) jogi személy, a Biz-
tosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha bizo-
nyítja, hogy a kárt a gazdálkodó szervezet vezetõségének
tagja vagy más vezetõ beosztású, illetve munkakörénél
fogva a vagyontárgy kezelésével, karbantartásával, meg-
õrzésével kapcsolatos feladatokkal megbízott alkalma-
zottja vagy megbízottja alkalmazottja jogellenesen, szán-
dékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

3. A biztonsági elõírások szándékos, vagy súlyosan gondat-
lan megsértése esetén a Biztosító olyan mértékben men-
tesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amilyen mértékben
az közrehatott a káresemény bekövetkezésében. 

4. Az 1-3. pont alatti mentesülések a felelõsségbiztosításra
nem vonatkoznak.

XII. Törvényi engedményi jog

1. Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette, a Biztosítót
illetik meg azok a jogok, amelyek a Biztosítottat illették
meg a kárért felelõs személlyel szemben, kivéve, ha ez a
Biztosítottal közös háztartásban élõ hozzátartozó.
A Biztosított köteles – a tõle elvárható módon – mindent
megtenni annak érdekében, hogy a Biztosító törvényi en-
gedményi jogát maradéktalanul érvényesíteni tudja. 

2. Ha a Biztosított vagyontárgy megkerül, a Biztosított arra
igényt tarthat. Ilyen esetben azonban a kártérítést vissza
kell fizetnie.

XIII. Adatkezelés, titoktartás,   

Egyéb rendelkezések

1. Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minõ-
sülõ –, a biztosító, a biztosításközvetítõ, a biztosítási szak-
tanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a
biztosításközvetítõ, a biztosítási szaktanácsadó egyes
ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülmé-
nyeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a
biztosítóval kötött szerzõdéseire vonatkozik.
A biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl
szóló 2003. évi LX. törvény 155. §-a értelmében a bizto-
sító, ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minõsülõ ada-
tait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzõdéssel,
annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással
összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási
szerzõdés megkötéséhez, módosításához, állományban
tartásához, a biztosítási szerzõdésbõl származó követelé-
sek megítéléséhez szükséges, vagy a fenti törvény által
meghatározott egyéb cél lehet.
Különleges – különösen az ügyfél egészségi állapotával
összefüggõ – személyes adatok kezeléséhez, illetõleg a
személyes adatok külföldi adatkezelõhöz történõ továb-
bításához az ügyfél írásbeli hozzájárulása szükséges. A
biztosító, a biztosítás közvetítõje, illetve a biztosító által
kiszervezett tevékenységet végzõ személy vagy szervezet
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a tevékenysége során tudomására jutott, biztosítási titok-
nak minõsülõ adatokat – a jogszabályban meghatározott
eseteket kivéve – csak akkor hozhatja harmadik személy
tudomására, ha a titoktartási kötelezettség alól az érin-
tett ügyféltõl a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írás-
ban felmentést kapott. 

2.
2.1. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll

fenn – ezért a biztosító a biztosítási titoknak minõsülõ
adatokat az ügyfél hozzájárulása nélkül is továbbíthatja – 
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévõ büntetõeljárás keretében eljáró

nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetõügyben, polgári ügyben, valamint a csõdel-

járás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bí-
rósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önál-
ló bírósági végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõvel,
e) a 2.2. bekezdésben foglalt esetekben az adóható-

sággal,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat-

tal,
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítõvel, a szaktaná-

csadóval, a harmadik országbeli biztosító, független
biztosításközvetítõ vagy szaktanácsadó magyaror-
szági képviseletével, ezek érdekképviseleti szerveze-
teivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítõi, szak-
tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfel-
ügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhi-
vatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108.

§ (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatóság-
gal,

j) a külön törvényben meghatározott feltételek meglé-
te esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására,
titkos információ gyûjtésre felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatválla-
lás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló bizto-
sítókkal,

l) az állományátruházás keretében átadásra kerülõ
biztosítási szerzõdési állomány tekintetében az át-
vevõ biztosítóval,

m) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzõvel,

n) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által
támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés
feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, va-
lamint a harmadik országbeli biztosító székhelye
szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok ál-
tal támasztott követelményeket kielégítõ adatvédel-
mi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval,
biztosításközvetítõvel, szaktanácsadóval szemben,
ha az a), j) és n) pontban megjelölt szerv vagy sze-
mély írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tar-
talmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzõdés
megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés
célját és jogalapját. 

2.2. A 2.1. bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok meg-
tartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll
fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a bizto-
sítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi
kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerzõdésbõl eredõ
adókötelezettség alá esõ kifizetésrõl törvényben megha-
tározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

2.3. A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szakta-

nácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nem-
zetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladék-
talanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy
a biztosítási ügylet
a) kábítószer-kereskedelemmel,
b) terrorizmussal,
c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy
d) a pénzmosás bûncselekményével
van összefüggésben.

2.4. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha a biztosító, biztosításközve-
títõ és a biztosítási szaktanácsadó az általa foganatosí-
tott korlátozó intézkedésekrõl
a) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 60. cik-

ke alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek
és gazdasági erõforrások tekintetében alkalmazan-
dó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott
rendeletek, illetve e rendeletek felhatalmazása alap-
ján elfogadott rendeletek vagy határozatok,

b) az Európai Uniót létrehozó szerzõdés 15. cikke alap-
ján, a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gaz-
dasági erõforrások tekintetében alkalmazandó kor-
látozó intézkedések tárgyában elfogadott közös ál-
láspontok alapján, az abban foglalt kötelezettség
teljesítése érdekében tájékoztatja a Pénzügyminisz-
tériumot.

3. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybõl az

egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem áll-
apítható meg,

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás
székhelye (fõirodája) szerinti felügyeleti hatóság szá-
mára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adatto-
vábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar fel-
ügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltak-
nak,

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok el-
végzése céljából a Pénzügyminisztérium részére sze-
mélyes adatnak nem minõsülõ adatok átadása,

d) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX.  törvény (Bit.) nyolcadik részének III. és
III/A. fejezetében, a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX.
Törvény (Tpt.) XIX/B. fejezetében, valamint a hitelinté-
zetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
112. törvény (Hpt.) XIV/A. fejezetében foglalt rendel-
kezések teljesítése érdekében történõ adatátadás.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a
harmadik országbeli (nem EU tagállambeli) biztosítóhoz
vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez
(harmadik országbeli adatkezelõ) történõ adattovábbítás
abban az esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ah-
hoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatke-
zelõnél a magyar jogszabályok által támasztott követel-
ményeket kielégítõ adatkezelés feltételei minden egyes
adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli
adatkezelõ székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar
jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ
adatvédelmi jogszabállyal. 

A biztosítási titoknak minõsülõ adatoknak másik EU tag-
államba történõ továbbítása esetén a belföldre történõ
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkal-
mazni.

Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az
információt a közérdekû adatok nyilvánosságára és a
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közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvény-
ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség ese-
tén.

Az ügyfél a saját személyes, nyilvántartott adatairól jogo-
sult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a biztosító nyil-
vántartásában módosítja. 

4. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplõ személyes
adatokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, az
ügyfél egészségi állapotával kapcsolatos adatok vagy az
adatvédelmi törvény szerint különleges adatnak minõsülõ
adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.
A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 2.
pont 2.1. bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a 2.3. bekez-
dése alapján végzett adattovábbításokról.
A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktaná-
csadó a személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbí-
zási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idõtar-
tam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbí-
zási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetõ.
A biztosító a létre nem jött biztosítási szerzõdéssel kap-
csolatos személyes adatokat addig kezelhet, ameddig a

szerzõdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban
igény érvényesíthetõ.
A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktaná-
csadó köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügy-
feleivel vagy létre nem jött szerzõdéssel kapcsolatos sze-
mélyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkeze-
lési cél megszûnt vagy amelynek kezeléséhez az érintett
hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek ke-
zeléséhez nincs törvényi jogalap.
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi ren-
delkezések az irányadók.
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekin-
tetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biz-
tosítási szerzõdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

5. A biztosítási események részletes meghatározását és az
azokhoz kapcsolódó biztosítási szolgáltatás mértékét a
különös és kiegészítõ feltételek tartalmazzák.

6. A LÁSZF-ban, valamint a különös és kiegészítõ feltételek-
ben nem rendezett kérdésekben a Ptk. elõírásait kell al-
kalmazni.
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I. Általános elôírások

A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a kü-
lönös feltétel elõírásainak megfelelõen köteles megtéríteni a
Biztosítottnak azokat a kárait, amelyeket a kockázatviselés
helyén és tartama alatt biztosítási események okoztak a biz-
tosított vagyontárgyakban. 

A következõkben nem szabályozott kérdésekben a Lakásbiz-
tosítás általános szerzõdési feltétele (LÁSZF) az irányadó.

II. Biztosítási események

A „Standard” biztosítási csomag alapbiztosítási esemé-

nyei (3.sz. melléklet):

1. Tûz

Jelen feltétel szerint biztosítási esemény az a tûz, amely nem
a rendeltetésszerû tûztérben keletkezett, vagy ott keletke-
zett, de azt elhagyta és önerejébõl továbbterjedni képes.

1.1 Elektromos áram okozta tûz elektromos berende-

zésekben

A Biztosító megtéríti az elektromos gépekben, berendezé-
sekben, felszerelésekben elektromos áram okozta tûzkáro-
kat. 

Nem minõsül biztosítási eseménynek, ha a kár az alábbi
okokra vezethetõ vissza:

a) gyulladási hõmérséklet alatti erjedés, befülledés, pör-
kölõdés, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, il-
letve vegyi folyamat,

b) tûztérbe dobott, vagy oda esett tárgyak kárai,
c) tûzkár nélküli füst- és koromszennyezõdés, ide nem értve

a kockázatviselés helyén kívül keletkezett tûz által a biz-
tosított vagyontárgyakban okozott füst- és korom-
szennyezõdési károkat,

d) megmunkálási vagy egyéb célból hasznos tûznek, illetve
hõkezelésnek, füsthatásnak történõ alávetés,

Ha a d) pontban felsorolt okok miatt keletkezõ tûz átterjed
más biztosított vagyontárgyakra is, a biztosító megtéríti a tûz
miatt más vagyontárgyakban keletkezett károkat.

2. Villámcsapás

A Biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a Biztosí-
tott vagyontárgyakba közvetlenül becsapódó villám romboló
és gyújtó hatása, valamint a villámcsapás indukciós, illetve
túlfeszültségi hatása okoz az elektromos gépekben, beren-
dezésekben, felszerelésekben. Amennyiben a káreseményt a
villámcsapás indukciós, illetve túlfeszültségi hatása okozza a
keletkezett károk bizonyítása a Biztosított feladata.

Nem minõsül biztosítási eseménynek:

a) a kizárólag elektromos vezetékekben,

b) a hûtõberendezésekben tartott tárgyakban
keletkezett kár (Kivéve „Extra” biztosítási csomag).

3. Robbanás

Robbanás a gõzök, gázok, porok terjeszkedési hajlandósá-
gán alapuló, hirtelen bekövetkezõ erõmegnyilvánulás. Zárt
rendszerû tartályok (kazán, csõvezeték stb.) esetében a rob-
banás csak akkor tekintendõ biztosítási eseménynek, ha an-
nak falazata olyan mértékben reped szét, hogy a tartályon
belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen tud kiegyenlítõdni.

Nem minõsülnek biztosítási eseménynek azok a károk, ame-
lyek :

a) a tartályban/készülékben keletkeznek, ha a robbanás té-
nye a tartály/készülék mûszaki hibájára vagy karbantartá-
si hiányosságokra vezethetõ vissza,

b) belsõ égésû motorok égésterében fellépõ robbanások,
valamint elektromos megszakítókban (pl. nyomólég- és
nyomógáz, megszakítók stb.) a már meglévõ, vagy kelet-
kezõ gáznyomás folytán következik be,

c) repülõgépek hangrobbanása miatt, vagy szándékos és
tervszerû robbantások által (pl.: bányászat, épületek rob-
bantásos bontása, stb.) keletkeznek.

4. Roppanás

Biztosítási esemény a személyi számítógépek 
monitorainak és a televíziós készülékek képcsövének össze-
roppanása.

Nem minõsül biztosítási eseménynek:

• a készülék megbontása közben keletkezõ kár.

5. Vihar

Biztosítási esemény a kockázatviselés helyén legalább 54
km/óra sebességû szél nyomó-vagy szívóereje által a Biztosí-
tott vagyontárgyakban okozott közvetlen károk, valamint a
vele sodort tárgyak nekiütközése, továbbá azon közvetett
károk, amelyek a vihar által megrongált végleges tetõn, va-
lamint a betört nyílászárókon keresztül az épületbe jutó csa-
padék áztató hatása miatt keletkeznek.

Nem minõsül biztosítási eseménynek:

a) a helyiségeken belül a légáramlás (huzat) miatt keletkezõ,
b) az épület külsõ burkolatában, festésében, vakolatában

keletkezõ,
c) a tetõszerkezet építése vagy felújítása alatt álló épületek,

építmények kárai,
d) a szabadban lévõ ingóságokban (kivéve „Bôvített” és

„Extra” biztosítási csomag esetén a kerti dísznövények),
állatokban, terményekben és takarmányokban, lábon ál-
ló növényekben keletkezõ károk.

6. Hónyomás

Biztosítási esemény az épületre, építményre nehezedõ hótö-
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meg terhelõ, továbbá a túlterhelés következtében megbon-
tott végleges tetõfedésen keresztül az épületbe bejutott hó,
jég áztató hatása.

A Biztosító kártérítési kötelezettsége kiterjed azokra a károk-
ra is, amelyeket:
• az olvadáskor a biztosított épületrõl lecsúszó hó az építé-

sügyi elõírásnak megfelelõ kialakítású, hiánytalan hófo-
gók megléte esetén a szerzõdésben Biztosított vagyon-
tárgyakban okoz.

7. Jégverés

Biztosítási esemény a jégszemek formájában lehulló csapa-
dék által a Biztosított vagyontárgyakban okozott törés, ron-
csolás, sérülés, valamint a jégszemektõl megrongálódott
végleges tetõfedésen keresztül az épületbe jutott csapadék
által a Biztosított vagyontárgyakban okozott kár.

8. Felhõszakadás

Biztosítási esemény a felhõszakadásból eredõ (rövid idõ alatt
hirtelen nagy mennyiségben lehulló), talajszinten áramló csa-
padékvíz által a Biztosított vagyontárgyakban okozott kár,
ideértve az elvezetõ rendszerek elégtelenné válása következ-
tében elöntéssel okozott károkat is (amennyiben a megfe-
lelõen kialakított és karbantartott rendszer képtelen a víz el-
vezetésére). 

Nem minõsül biztosítási eseménynek:

a) a víz elvezetésére szolgáló építményekben keletkezõ,
b) az elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás miatt kelet-

kezõ,
c) a felhõszakadás miatt felgyülemlett belvíz, vagy feltörõ

talajvíz által okozott kár,
d) a talajszint alatti padozatú, nem lakóhelyiségnek minõsü-

lõ épületrészek elöntése esetén a padozat szintjétõl szá-
mított 20 cm alatt elhelyezett ingóságokban bekövet-
kezõ, valamint a

e) gombásodás, penészedés, korhadás formájában jelent-
kezõ károk.

9. Idegen tárgyak rádõlése

Biztosítási esemény a nem a biztosított tulajdonát képezõ
tárgynak épületre, építményre dõlése.

10. Földrengés

Biztosítási esemény a Föld belsõ energiájából származó, a
kockázatviselés helyén az EMS-skála ötös fokozatát elérõ
vagy meghaladó földmozgás.

11. Földcsuszamlás

Biztosítási esemény a talaj természetes eredetû, a lejtõ irá-
nyába történõ váratlan elmozdulása.

Nem minõsül biztosítási eseménynek:

• a támfalak, mesterséges rézsûk károsodása.

12. Föld- és kõomlás

Biztosítási esemény az eredeti környezetébõl természeti
okokból kiváló szikla, kõ vagy földtömeg lezúdulása.

Nem minõsül biztosítási eseménynek:

• a támfalak, mesterséges rézsûk károsodása.

13. Ismeretlen földalatti üreg és építmény beomlása

Biztosítási esemény az épületek alatti, a Biztosított vagy szak-
hatóság elõtt ismeretlen üreg, építmény beomlása.

A biztosító nem téríti meg:

• a víz- és csatornarendszer hibájából keletkezett üreg be-
omlása által okozott károkat, valamint

• a beomlott üregek, építmények megszüntetésének, tö-
medékelésének költségeit.

14. Idegen jármû nekiütközése

Biztosítási esemény az a kár, amelyet nem a Biztosított tulaj-
donát képezõ vagy általa üzemeltetett, vezetett, hajtott jár-
mûnek, annak rakományának a Biztosított vagyontárggyal
való közvetlen ütközése okoz.

15. Légijármû és rakományainak ütközése

Biztosítási esemény az a kár, amelyet a személyzet által irá-
nyított légijármû részeinek, illetve rakományának ütközése
vagy lezuhanása okoz, ide értve ezen események miatti ol-
tás, mentés, bontás vagy kiürítés során keletkezett károkat
is.

16. Árvíz

Az a kár, amikor élõvizek és az ezekbe nyílt torkolattal csat-
lakozó és belvízvédelmi töltéssel ellátott mesterséges csator-
nák, valamint mesterséges tavak áradással kilépnek med-
rükbõl és a Biztosított vagyontárgyakat elöntik.

Nem minõsül biztosítási eseménynek:

a) a gátak védett oldalán, annak tengelyétõl számított 100
méteren belül a fakadóvíz, buzgár által okozott,

b) a belvíz és talajvíz által okozott károk,
c) a hullámtérben  vagy a nem mentett árterületen   lévõ

biztosított vagyontárgyakban, valamint
f) a víz elvezetésére szolgáló építményekben keletkezõ ká-

rok.

Hullámtér: Hullámtér alatt értjük a folyók partélei és az ár-
vízvédelmi töltések közötti, vagy ahol töltések nincsenek, a
magas partok közötti területet.

Nem mentett árterület: Nem mentett árterületnek minõsül
az árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal
közelítõen párhuzamosan vezetett (legfeljebb 2 számjegyû)
közút, vasúti töltés vagy magas part, illetve lakott települé-
sek belterületének határa között fekszik.

17. Vezetékes vízkár

17.1. Biztosítási esemény a kiömlõ víz, szennyvíz vagy gõz
áztató, károsító hatása miatti kár, amely a Biztosított épület-
hez tartozó

a) víz-, melegvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz, továbbá a köz-
ponti és padlófûtés vezetékeinek, tartozékainak, szerelvé-
nyeinek tárolói,

b) a klímaberendezésnek,
c) a vízvezetékre rákapcsolt háztartási gépeknek

törése, repedése, kilyukadása, meghibásodása, dugulása,
csatlakozásaik elmozdulása, valamint

d) a nyitva felejtett vízcsapból, 
e) a mosógép ürítõ- és/vagy összekötõ csövébõl kiáramló víz

miatt állt elõ.
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Nem minõsül biztosítási eseménynek:

• a közüzemi vezetékekbõl kiáramló víz által a Biztosított
vagyontárgyakban okozott kár, valamint

• a korhadás, gombásodás, penészedés.

17.2. A Biztosító megtéríti:

a) A kár elhárításához szükséges épület, építmény bontási
és helyreállítási költségeit, valamint

b) káreseményenként legfeljebb hat folyóméterig a sérült
helyett beépített új csõvezeték árát, amennyiben az épü-
let az alapbiztosításban Biztosított és ezek a biztosítottat
terhelik.

Nem téríti meg a biztosító:

• a Biztosított vízvezetékekre csatlakoztatott szerelvények,
berendezések, háztartási gépek, készülékek és ezek tar-
tozékainak javítási, pótlási költségeit,

• a kiömlött víz vagy gõz árát.

18. Felelõsségbiztosítás

Biztosítási eseménynek minõsül és megtéríti a Biztosító azo-
kat a szerzõdésen kívül okozott és keletkezett személyisérü-
léses és tárgyrongálási károkat, amelyeket a Biztosított mint:

a) a kötvényben megjelölt ingatlan tulajdonosa, bérlõje, ha-
szonbérlõje, használója felújítója vagy építtetõje,

b) háztartási gázpalackot, gáztartályt rendeltetésszerûen
használó, fûtõolajat tároló,

c) elektroakusztikai, illetve elektromos háztartási berende-
zések üzembentartója,

d) gyermek és/vagy más belátási képességgel nem rendel-
kezõ vagy korlátozott belátási képességû személyek gon-
dozója,

e) háztartási alkalmazottak munkáltatója, kivéve az alkal-
mazottnak okozott dologi károkat,

f) közúti balesetet elõidézõ gyalogos,
g) kerékpár, illetve jármûnek nem minõsülõ közlekedési és

szállítási eszköz, valamint rokkant jármû használója,
h) kerti kisgépek (kivéve jármûvek), berendezések, felszere-

lések saját célú üzemeltetõje,
i) háziállatok tulajdonosa, tartója,
j) egyesületi kereteken kívül, hobbi-, sporttevékenységet

végzõ
minõségében e szerzõdés hatálya alatt okozott, bekövetke-
zett és bejelentett, feltéve, hogy azokért a magyar polgári
jog szabályai szerint kártérítési felelõsséggel tartozik.

A Biztosító megtéríti továbbá a Biztosított képviseletével
kapcsolatban peren kívül és perben felmerülõ költségeit ma-
ximum a teljes biztosítási összeg 2%-áig.

Bejelentett*: Bejelentés alatt azt az idõpontot kell érteni,
amikor a Biztosított a károkozás tényét a Biztosító felé jelen-
ti.

Nem biztosítási esemény és nem téríti meg a Biztosító azt a
kárt, amelyet a Biztosított(ak):

a) egymásnak vagy közeli hozzátartozóiknak,
b) keresõ foglalkozás, tevékenység végzése során, illetve az-

zal összefüggésben okoztak,
c) motoros jármû üzembentartójaként, használójaként,
d) vízi- és légijármû, illetve gépi meghajtású sporteszközök

használatával, 

e) a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás hatálya alatt ál-
ló rokkantjármû használatával,

f) bármiféle környezetszennyezéssel,
g) állati erõ munkavégzésre való használata közben, vagy

azzal összefüggésben okoztak valamint az 
h) elmaradt hasznot.

18.1. Területi hatály

A „Standard” biztosítási csomag felelõsségbiztosításának te-
rületi hatálya Magyarország.

18.2. Biztosítási összeg, éves kártérítési limit

A biztosítási összeg káreseményenként 3 millió Ft. Az éves
összesített kártérítési limit a biztosítási összeg tízszerese,
amelynél több kártérítésre a káresemények számától függet-
lenül a biztosító egy biztosítási idõszakban nem kötelezhetõ.

18.3. Sorozatkár

Jelen feltétel szempontjából egy káreseménynek tekintendõ,
ha a biztosítottal szemben több olyan kárigényt érvényesíte-
nek, amelyek azonos okra vezethetõek vissza, függetlenül a
károk bekövetkeztének, illetve az igényérvényesítések
idõbeni eloszlásától és az igényt érvényesítõ károsultak szá-
mától (sorozatkár). Sorozatkár esetén a biztosítási összeg ká-
rosultak közötti felosztása során a Biztosító a Biztosított
iránymutatása szerint jár el. A biztosítási összeg elégtelensé-
ge, vagy elosztása miatt a biztosítottal szemben érvényesí-
tett igények többletköltségeire a biztosítási fedezet nem ter-
jed ki.

18.4. A Biztosító megtérítési igénye

A Biztosító visszakövetelheti a Biztosítottól a kifizetett kárté-
rítés összegét, ha a Biztosított a kárt:
– szándékosan,
– súlyosan gondatlan magatartásával okozta (LÁSZF XI fe-

jezet).

A „Bõvített” biztosítási csomag alapbiztosítási esemé-

nyei (3. sz. melléklet):

A „Standard” biztosítási csomag biztosítási eseményein túl a
Biztosító szolgáltatása az alábbiakra terjed ki:

19. Felelõsségbiztosítás

A „Standard” biztosítási csomagon belül leírtakhoz képest a
„Bõvített” biztosítási csomag felelõsségbiztosítása az alábbi-
akban tér el:

19.1. Területi hatály

A „Bõvített” biztosítási csomag felelõsségbiztosításának te-
rületi hatálya Európa.

19.2. Biztosítási összeg, éves kártérítési limit

A biztosítási összeg káreseményenként 5 millió Ft. Az éves
összesített kártérítési limit a biztosítási összeg tízszerese,
amelynél több kártérítésre a káresemények számától függet-
lenül a biztosító egy biztosítási idõszakban nem kötelezhetõ.

20. Üvegtörés

Biztosítási esemény az épület nyílászáróinak és szerkezetileg
beépített üvegezésének törése, repedése.

Nem minõsül biztosítási eseménynek:

• az építés alatt álló épületek üvegezésének törése,
• az üvegtetõk és üvegezett elõtetõk, télikertek üvegezésé-

nek törése,
• az üvegkerámia fõzõlap törése, repedése,
• az üvegfelület karcolódása,
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• a keretezés, foglalat sérülése,
• a kirakat üvegezésének törése.

A kártérítés a töröttel azonos méretû, kivitelû, minõségû és
beépítettségû üvegtábla pótlására és azon költségekre vo-
natkozik, amelyek a pótlás, javítás érdekében szükségképp
felmerülnek (pl.: védõrácsok, belsõ zárak, a nyílászáróra sze-
relt tárgyak le- és visszaszerelési költségei, felmérés, bontás,
állványozás stb., költségei.), ide nem értve a befoglaló szer-
kezet átalakítását.

21. Zárcsere költsége

Biztosítási esemény Magyarország területén az ajánlaton fel-
tüntetett biztosítottak által a Biztosított lakás kulcsainak el-
vesztése vagy a tõlük való eltulajdonítása. A Biztosító megté-
ríti a kulcs elvesztésébõl vagy eltulajdonításából eredõ igazolt
zárcsere költségét a szerzõdés tartama alatt egy alkalommal
legfeljebb 10.000 Ft-ig, feltéve, hogy az újonnan felszerelt
zár biztonsági zárnak minõsül.
A Biztosító kizárólag a Biztosított nevére és a kockázatviselés
helyére kiállított számla ellenében teljesít szolgáltatást.

22. Betöréses lopás kockázatok

A Biztosító kockázatviselése – a 22.1.1.; a 22.2.1.; a 22.3.1.;
valamint a 22.5.1. pontok alatti szolgáltatási összegek korlá-
tozásának kivételével - káreseményenként az 1.sz. melléklet-
ben leírt védelmi elõírások teljesülése esetén a 2.sz. mellék-
letben található limitekig terjed. Az alulbiztosítottságot min-
den esetben vizsgálja a Biztosító, a LÁSZF VII/5 ponja szerint.

A Biztosító nem a szerzõdéskötés, hanem a káresemény be-
következtének idõpontjában meglévõ védelem alapján bírál-
ja el a károkat, és a védelmi szint meghatározásánál a beha-
tolás helyét veszi alapul.

Az értéktárgyak közül csak azok biztosítottak, amelyeket a
lakóház, lakás, nyaraló lakóterében tartanak.

22.1. Betöréses lopás

Biztosítási esemény az a lopás, amelynek során a tettes a biz-
tosított vagyontárgyakat úgy tulajdonítja el, hogy a Biztosí-
tott lakóépület, lakás, nyaraló, melléképület (nem lakás cél-
jára szolgáló), épületrész lezárt helyiségébe :

a) erõszakos módon (pl: nyílászárók be- vagy feltörésével,
fal, tetõ, vagy födém kibontásával, illetve ezekhez hason-
ló módon) betört, behatolt,

b) álkulccsal, zárak felnyitására alkalmas idegen eszközzel
kimutatható nyomot hagyva jutott be,

c) eredeti kulccsal vagy másolt kulccsal jutott be oly módon,
hogy a kulcsokhoz az a), b) pontokban meghatározott
betöréses lopás vagy rablás útján jutott,

d) az a), b) pontokban meghatározott módon jutott be és a
szabályosan rögzített, MABISZ tanusítvánnyal rendelkezô,
lezárt (fali-, padló vagy bútorszéf, páncél- és pénzszek-
rény) értéktárolót (IV-es pont): 
• a biztosítási helyrõl eltulajdonította,
• feltörte, illetve álkulccsal vagy más a zárak felnyitására

alkalmas idegen eszköz segítségével nyitotta fel, 
• betöréses lopás vagy rablás útján megszerzett kulccsal

nyitotta fel, ha a megszerzett kulcsokat máshol, de ál-
landóan lakott épületben tartották, illetve 

azokat az õrzésre jogosult személytõl rabolták el.

Lezárt helyiség: Olyan önálló légtérrel rendelkezõ épület,
nem lakáscélú helyiség (melléképület is), amely minden ol-
dalról szilárd anyagú épületszerkezetekkel határolt, és jelen
feltétel 1. sz. mellékletében feltüntetett valamely betörésvé-

delmi szintnek megfelelõ védettségi megoldással rendelke-
zik. 

MABISZ minõsítési tanusítvány: az adott vagyonvédelmi
eszköz (termék) alkalmazásának és alkalmasságának jellem-
zôit, valamint annak idôtartamát rögzíti.

Nem biztosítási esemény:

Ha a helyiségbe a nyitva hagyott, nem bezárt nyílászárón
(bejárati-, teraszajtó, ablakok, stb.), vagy nyíláson keresztül
jutottak be.

22.1.1. A szolgáltatási összeg korlátozása:

A Biztosító kockázatviselésének felsõ határa a káresemény idõ-
pontjában meglévõ betörésvédelmi szintnek megfelelõ, a Biz-
tosító által a 2. sz. mellékletben meghatározott limitekig terjed.

Káreseményenként a biztosító 150 000 forintig teljesít kifize-
tést azokra az ingóságokra amelyeket a biztosított:

a) Magyarország területén, – de nem másik saját, vagy bé-
relt lakásába – magával visz,

b) vendége a kockázatviselés helyére magával hoz,
c) a társasházi, lakásszövetkezeti lakások esetében a saját tu-

lajdonú vagy bérelt a lakástól elkülönült helyiségben, pin-
cerekeszben, illetve a közös tulajdonú helyiségben tárol.

22.2. Rablás

Biztosítási esemény a Biztosított vagyontárgyaknak az olyan
módon történõ jogtalan eltulajdonítása, hogy a tettes - úgy
is, mint tetten ért tolvaj az ellopott vagyontárgy megtartása
érdekében:

a) a biztosítottal szemben erõszakot, illetve élete vagy testi
épsége elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz,

b) illetõleg a biztosítottat öntudatlan vagy védekezésre kép-
telen állapotba helyezi.

Nem biztosítási esemény:

Az emberrablók által váltságdíjként követelt pénz vagy va-
gyontárgyak átadása.

22.2.1. A szolgáltatási összeg korlátozása:

A Biztosító kockázatviselésének felsõ határa a káresemény
idõpontjában meglévõ betörésvédelmi szintnek megfelelõ, a
Biztosító által a 2. sz. mellékletben meghatározott limitekig
terjed.

A kockázatviselés helyén kívül a Biztosító kockázaviselése
Magyarország területére terjed ki káreseményenként legfel-
jebb 250.000 Ft-ig.

22.3. Kifosztás

Biztosítási esemény a Biztosított vagyontárgy jogtalan eltulaj-
donítása olyan módon, hogy a tettes azokat nem rablás, ha-
nem más bûncselekmény során alkalmazott erõszak, il-
letõleg élet és testi épség elleni közvetlen fenyegetés hatása
alatt álló biztosítottól veszi el.

22.3.1. A szolgáltatási összeg korlátozása:

A Biztosító kockázatviselésének felsõ határa a káresemény
idõpontjában meglévõ betörésvédelmi szintnek megfelelõ, a
Biztosító által a 2.sz. mellékletben meghatározott limitekig
terjed.

A kockázatviselés helyén kívül a Biztosító kockázaviselése
Magyarország területére terjed ki káreseményenként legfel-
jebb 250.000 Ft-ig.

22.4. Rongálás

Biztosítási esemény a betöréses lopás vagy annak kísérlete, il-
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letõleg a kockázatviselés helyén történõ rablás során az elkö-
vetés érdekében okozott dologi rongálás, beleértve az épü-
let belsõ beépített épületberendezési-, felszerelési tárgyakat
ért rongálási és lopási károkat is, amennyiben az épület az
alapbiztosításban megfelelõ módon biztosításra került.

Nem biztosítási esemény:

Az épületek, építmények külsõ szerkezeteinek és felszerelt
tartozékainak ellopása, behatolási szándék nélküli rongálása.

22.5. Lopás

Jelen feltételek alapján lopás kárnak minõsül és a Biztosító
megtéríti azokat a károkat, amelyeket ismeretlen elkövetõ
úgy követ el, hogy:

a) a Biztosított épület, melléképület, építmény falazatán a já-
rószinttõl 3 m-nél magasabban elhelyezett, szilárdan rög-
zített, az épület alkotórészérõl, tartozékáról vagy valamely
melléképületrõl, építményrõl, illetve beépített eszközrõl el
nem érhetõ Biztosított vagyontárgyat leszerelve tulajdonít
el (pl.: riasztó berendezés, napellenzõ szerkezet, parabola
antenna, klímaberendezés kültéri egysége, stb.),

b) a Biztosított épület, melléképület tetõszerkezetéhez szilár-
dan rögzített, Biztosított vagyontárgyhoz a biztonsági zár-
ral lezárt tetõtérbe, illetve tetõre dolog elleni erõszakkal
vagy hamis kulcs használatával - nem az adott zárhoz ké-
szült kulccsal, vagy nem a zár felnyitásához készült eszköz-
zel - de kimutatható nyomot hagyva hatol be, illetve jut ki
és tulajdonít el (pl.: parabola antenna, napkollektor, stb.)

22.5.1. A szolgáltatási összeg korlátozása:

A Biztosító kockázatviselése lopáskárok esetére káresemé-
nyenként legfeljebb 250.000 Ft-ig terjed.

23. Kerti dísznövények tûz- és elemikár biztosítása

A Biztosító megtéríti a "Standard" biztosítási csomag II/1-16
pontjai alatt felsorolt biztosítási események miatt a kerti dísz-
növényekben (díszfák, díszcserjék, örökzöldek) keletkezõ ká-
rokat.

23.1. A szolgáltatási összeg korlátozása:

A Biztosító kockázatviselése a kerti dísznövények tûz- és ele-
mi káraira káreseményenként legfeljebb 100.000-Ft-ig terjed.
A Biztosító kizárólag az újra telepítésre megvásárolt és szám-
lával igazolt növények árát, valamint a telepítés költségeit té-
ríti meg.

Az „Extra” biztosítási csomag alapbiztosítási esemé-

nyei (3. sz. melléklet):

A „Bõvített” biztosítási csomag biztosítási eseményein túl a
biztosító szolgáltatása az alábbiakra terjed ki:

24. Felelõsségbiztosítás

A „Standard” biztosítási csomagon belül leírtakhoz képest
az „Extra” biztosítási csomag felelõsségbiztosítása az alábbi-
akban tér el:

24.1. Területi hatály

Az „Extra” biztosítási csomag felelõsségbiztosításának terü-
leti hatálya Európa.

24.2. Biztosítási összeg, éves kártérítési limit

A biztosítási összeg káreseményenként 10 millió Ft. Az éves
összesített kártérítési limit a biztosítási összeg hétszerese,
amelynél több kártérítésre a káresemények számától függet-
lenül a Biztosító egy biztosítási idõszakban nem kötelezhetõ.

25. Kerti dísznövények tûz- és elemikár biztosítása

A „Bõvített” biztosítási csomagon belül leírtakhoz képest az
„Extra” biztosítási csomag kerti dísznövények (díszfák, dísz-
cserjék, örökzöldek) dísznövények tûz- és elemikár biztosítsa
az alábbiakban tér el:

25.1. A szolgáltatási összeg korlátozása:

A Biztosító kockázatviselése a kerti dísznövények tûz- és ele-
mi káraira káreseményenként legfeljebb 200.000-Ft-ig terjed.

26. Fagyasztott, hûtött élelmiszerek megromlása

A Biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyek a tartós (mi-
nimálisan 4 órás) áramkimaradás, áramszünet vagy azt oko-
zó elemikár miatt a fagyasztószekrényben, hûtõládában tá-
rolt élelmiszerek megromlásából ered, és azt a területileg il-
letékes áramszolgáltató igazolja. 
A kártérítés felsõ határa a károsodott élelmiszer kiskereske-
delmi beszerzési ára, de káreseményenként legfeljebb
60.000 Ft.

27. Elveszett okmányok és bankkártya pótlási költsé-

ge

A Biztosító káreseményenként legfeljebb 20.000 Ft-ig meg-
téríti azokat a költségeket, amelyek az elveszett, eltulajdoní-
tott okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TB kártya,
jogosítvány, forgalmi engedély, útlevél, stb.) pótlásával kap-
csolatban merülnek fel (Pl.: illeték).
A Biztosító káreseményenként legfeljebb 20.000 Ft-ig meg-
téríti továbbá a Magyarország területén felügyeleti hatóság
engedélyével mûködõ banknál vezetett, saját forint vagy de-
viza számlához tartozó bankkártya (VISA, MASTER CARD,
EDC, ATM, stb.), hitelkártya elvesztése vagy eltulajdonítása
miatt felmerülõ költségeket. A Biztosító kizárólag a letiltás és
újrabeszerzés igazolt költségeit téríti meg.

III. Biztosított vagyontárgyak

A Groupama Biztosító Zrt. kockázatviselése kiterjed a kocká-
zatviselés helyén azokra a vagyoncsoportok szerint megadott
vagyontárgyakra, amelyeket a Szerzõdõ a biztosítási ajánla-
ton és/vagy kiegészítõ ajánlaton megjelölt és jelen feltétel
szerint nem kerültek kizárásra.

1. Épületek, építmények:

a) Lakóépület, lakás
Állandó lakás céljára szolgáló, az ajánlaton épületként fel-
tüntetett olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a kör-
nyezõ külsõ tértõl épületszerkezetekkel részben vagy teljesen
elválasztott teret alkot, biztosítva ezzel az állandó vagy
idõszakos tartózkodás, illetve használat feltételeit.

aa) Állandóan lakott épület/lakás
Minden olyan lakóépület, lakás, lakásbérlemény, amelyik az
Országos Építésügyi Szabályzat (OÉSZ) besorolása alapján la-
kóterületen, illetve az Országos Településrendezési és Építési
Követelmények (OTÉK) besorolása alapján lakó- vagy vegyes
övezetben helyezkedik el és életvitelszerûen állandó jelleggel
lakják. A kockázatviselés helyérõl való egy évben összesen 60
napot meg nem haladó ideiglenes eltávozás (üdülés, nyara-
lás, utazás) miatt az épület nem minõsül idõszakosan lakott-
nak vagy lakatlannak.
ab) Idõszakosan lakott vagy lakatlan épület
Minden olyan lakóépület, lakás, lakásbérlemény, amelyik az
Országos Építésügyi Szabályzat (OÉSZ) besorolása alapján la-
kóterületen, illetve az Országos Településrendezési és Építési
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Követelmények (OTÉK) besorolása alapján lakó- vagy vegyes
övezetben helyezkedik el és életvitelszerûen állandó jelleggel
nem lakják. A kockázatviselés helyérõl való egy évben össze-
sen 60 napot meghaladó ideiglenes eltávozás (üdülés, nyara-
lás, utazás) miatt az épület idõszakosan lakottnak vagy lakat-
lannak minõsül.

ac) Lakásbérlemény
Olyan, nem a tulajdonos által használt lakóépület, la-
kás(rész), amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselése
– eltérõ megállapodás hiányában – azon bérbe vett épület,
illetve lakásrészekre terjed ki, amelyeket az 1993. évi LXXVI-
II. törvény (13. &) és a mindenkor hatályos módosításai, illet-
ve a felek között létrejött bérleti szerzõdés a Biztosított kar-
bantartási kötelezettségébe sorol.

b) Nyaraló, üdülõegység
Az ajánlaton épületként feltüntetett olyan épület/lakás, ame-
lyik az OÉSZ, illetve OTÉK besorolása alapján lakó- vagy ve-
gyes övezetben, illetve külterületi szántón, mezõgazdasági
területen helyezkedik el, építési és használatbavételi enge-
délyét nyaralóként, üdülõként, gazdasági vagy melléképület-
ként kapta.

c) Tanya, présház, hegyi hajlék
Az ajánlaton épületként feltüntetett, csak idõszakos tartóz-
kodásra, használatra alkalmas épület, építmény.

d) Nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek (nem
lakáscélú helyiségek)

Az ajánlaton nem lakáscélú helyiségként feltüntetett

• melléképület(ek)  
• nem lakás céljára szolgáló épület részek (pl: garázs, mû-

hely, kazánház, lomtár, pince és padlástér, kamra, ter-
ménytároló, istálló, ól, stb.)

Melléképület: A fõépülettõl teljesen különállló, vagy köz-
vetlenül a fõépület falazatához épített, de azzal nem egy
fedélszerkezet alatt található, a külsõ tértõl részben vagy tel-
jesen elválasztott teret alkotó épület.

e) Építmény
A biztosított telken található, épületnek nem minõsülõ szer-
kezetek összessége. 
Az építmények nem képeznek önálló vagyoncsoportot, az
elõbbiekkel együtt biztosítottak.

Az építmények közé soroljuk az alábbiakat:

terasz, erkély, kerítés(kivéve élõsövény), kültéri térburkola-
tok, kerti úszómedence, kerti szalonnasütõ- és grillezõ, kerti
szobrok, kandeláberek, szökõkutak, filagória, szennyvíztáro-
ló, ciszterna, antennatartó állvány, horgászállás, stb.

1.1. Az épület értékéhez tartoznak különösen az aláb-

bi az épület funkcionális mûködését szolgáló vagy

azt kiegészítõ épületszerkezeti elemek:

• ajtó és ablak szerkezete, a hozzájuk tartozó szerelvények-
kel és üvegezéssel, a spaletta, zsalugáter, reluxa, redõny,
vászonroló, napvédõ függöny és a hozzájuk tartozó sze-
relvények,

• riasztó és tûzjelzõ berendezés, csengõ, kaputelefon,
• biztonsági rácsok, rolók, beépített értéktárolók,
• a beépített* bútor és térelválasztó,
• beépített* fõzõ-, fûtõ-, vízellátó, egészségügyi, szellõzte-

tõ berendezések és szerelvények,
• az elektromos hálózat és szerelvényei – a világítótestek ki-

vételével – a lakás fogyasztásmérõjétõl (kapcsolószekré-

nyétõl) kezdõdõen,
• a belsõ válaszfalak, vakolat, burkolat, mázolás, festés, ta-

pétázás,
• belsõ padlóburkolat (parketta, padló, padlószõnyeg, PVC

burkolat, stb.)
• TV és rádióadások vételére szolgáló antenna berendezé-

sek
• a kivitelezés, átépítés, bõvítés alatt álló épületek esetén a

még be nem épített építõanyagok, szerelvények, tartozé-
kok.

Beépített: Beépítés alatt értjük azt, amikor az adott bútor,
illetve épületberendezési és felszerelési tárgy sérülés mente-
sen nem bontható meg (nem szerelhetõ le) vagy megbont-
ható (leszerelhetõ), de egy másik kockázatviselési helyen, il-
letve lakóépületben/lakásban változtatás nélkül ismételten
nem építhetõ be (szerelhetõ össze).

Nem biztosított vagyontárgy:

• az üvegház,
• fóliasátor,
• meleg- és hidegágy,
• földbe vájt, kikövezetlen falú építmény,
• kivitelezés, átépítés, bõvítés alatt álló épületek, építmé-

nyek, amennyiben azok nem a K-1 Záradék szerint kerül-
tek az ajánlaton feladásra.

2. Ingóságok:

A biztosított személyes használatára, fogyasztására szolgáló,
a háztartás mindennapos mûködéséhez szükséges, be nem
épített vagyontárgyak, amennyiben azok nincsenek a kocká-
zatviselésbõl kizárt vagyontárgyak között.

Jelen feltétel alapján a Biztosító kockázatviselése szempont-
jából az ingóságok az alábbi vagyoncsoportokba kerülnek
besorolásra:

2.1. Értéktárgyak

a) Kiemelt értékû ingóságok: 
• képzõmûvészeti alkotások: festmények (olaj, akvarell,

vegyestechnika), számozott grafika, metszet, stb., szo-
bor, plakett, érem (jelzett kis széria),zsûrizett mûvész-
fotók,

• iparmûvészeti és népiparmûvészeti tárgyak: márkajellel
ellátott kézzel festett porcelán, régiségnek számító
népmûvészeti és jelzett kerámia, festett, csiszolt és fújt
üveg, ólomkristály, ezüstbõl készült használati- és dísz-
tárgyak, dísz órák, fém-ötvösmunkák, faragott fa tár-
gyak,

• antik bútorok, antik tárgyak,
• egyéb kiemelt értékû ingóság: kézi csomózású (szövés)

szõnyegek, valódi szõrme

b) Elzárva tartandó ingóságok: 
• ékszerek: nemesfém, drágakõ, igazgyöngy vagy ezek

felhasználásával gépi-, vagy kézi megmunkálással ké-
szített tárgyak,

• katalogizált gyûjtemények: érme-,bélyeg és egyéb
gyûjtemények,

• antik tárgyak, dísztárgyak: méretüknél fogva elzárva
tartható antik tárgyak (pl.: karóra, zsebóra, stb.), ne-
mesfém, drágakõ, igazgyöngy vagy ezek felhasználá-
sával készített tárgyak.

2.2. Jármûvek: Az a kerékpár, segédmotorkerékpár, rok-
kantjármû, csónak, motorcsónak, vitorláshajó, illetve
minôsítési tanusítvánnyal rendelkezô 50 cm3 alatti quad
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minõsül jármûnek, amely kizárólag a saját lakótelken,
vagy saját garázsban tartva károsodik. A biztosító men-
tesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a jármû káro-
sodása a biztonságos és szakszerû tárolásra vonatkozó
elõírások be nem tartásának a következménye.

2.3. Elektromos gépek, berendezések: mint pl.: a tele-
fon, rádió, televízió, magnetofon, videoberendezés, te-
levíziós antenna beltéri egysége, személyi számítógép,
hûtõgép, mélyhûtõ, villanyvarrógép, stb.

2.4. Általános háztartási ingóság

• Lakberendezés: mint pl. a bútorzat, (szobai, fürdõszobai,
konyhai, stb.), kerti bútorzat, lakástextília, világítótestek,
szobanövények, stb.

• Ruházat,
• Egyéb háztartási ingóságok: (minden más az elõzõekben

fel nem sorolt ingóság).

3. Biztosított vagyontárgynak minõsülnek

3.1. Az értéktárgyak kivételével azok az ingóságok, amelye-
ket a biztosított kölcsönbe vett, bérelt, lízingbe vett
vagy megõrzésre átvett.

3.2. Biztosítottak továbbá a Magyarország területére, de
nem a biztosított másik saját vagy bérelt lakásába ma-
gával vitt ingóságai, valamint

3.3. a biztosított vendégeinek – ide nem értve a fizetõven-
dégeket – a kockázatviselés helyére magukkal hozott
ingóságai, ha azok kárát más biztosítás nem fedezi.

3.4. Biztosítottak továbbá a társasházi, lakásszövetkezeti sa-
ját, vagy közös – a lakástól elkülönült – helyiségekben
tartott, vagy tárolt ingóságok (az értéktárgyak kivételé-
vel) - amennyiben az ingóság biztosítási összegében fel
lettek adva.

Az elõzõekben írt 3.2, 3.3 és 3.4 pont alatti esetekben a kár-
térítés felsõ határa káreseményenként 150 ezer forint.

Nem biztosított vagyontárgyak:

• a mezõgazdasági tevékenység vagyontárgyai,
• a készpénz (kivéve "Extra" biztosítási csomag), értékpap-

ír és értékcikk,
• a lakáson kívül vagy padláson, pincében tartott értéktár-

gyak,
• a forgalmiengedély-köteles jármûvek,
• az állatállomány,

• a lábon álló növényzet,
• a mezõgazdasági készlet,
• a bérlõ és az albérlõ vagyontárgyai.

IV. Biztosítási összeg

1. A biztosítási összeget a szerzõdõ határozza meg.

2. A biztosítási összeget kockázatviselési helyenként és va-
gyoncsoportonként külön külön kell meghatározni. Az a
vagyoncsoport nincs biztosítva, amelynek biztosítási
összegét a szerzõdõ nem jelölte meg. A különbözõ va-
gyoncsoportok biztosítási összegei nem vonhatók össze
és nem helyettesítik a biztosítatlan vagyoncsoport hiány-
zó biztosítási összegét.

3. A Biztosító egyes esetekben a kiemelt értékû ingóságok-
ról (III/2.1./a.), illetve az elzárva tartandó ingóságokról
(III/2.1./b.) tételes, egyedi értékmegjelölést (biztosítási
összeget) és leírást is tartalmazó listát kérhet. A biztosítá-
si szerzõdésben vagy annak mellékletében így tételesen
felsorolt vagyontárgyak a vagyontárgyanként megjelölt
biztosítási összeg erejéig vannak biztosítva, oly módon,
hogy minden egyes vagyontárgy esetében a Biztosító
szolgáltatásának a felsõ határa az adott vagyontárgyra
megadott biztosítási összeg.

4. A biztosítási összeget az új érték alapján kell meghatározni.

5. Amennyiben a kár idõpontjában a károsodott vagyon-
tárgy vagyoncsoportjának biztosítási összege alacso-
nyabb az ugyanehhez a vagyoncsoporthoz tartozó összes
vagyontárgy káridõponti új értékénél, akkor az alulbizto-
sítás miatt a Biztosító arányos kártérítésre kötelezett, és a
kárt a biztosítási összeg és a káridõponti új érték arányá-
ban fizeti meg.

6. A Biztosító az épületek, nem lakáscélú helyiségek va-
gyoncsoport esetén javaslatot tehet az új érték szerinti
biztosítási összegre. A javasolt érték vagy annál maga-
sabb érték elfogadása esetén – a be nem jelentett va-
gyonnövekedést kivéve – az alulbiztosítás mindaddig
nem érvényesülhet, amíg a szerzõdõ az értékkövetés mi-
att emelt biztosítási összeg után járó díjat megfizeti.

V. Szolgáltatás

1. A Biztosító pénzben (törvényes belföldi fizetõeszközben)
téríti meg a keletkezett kárt, az alábbiakban meghatáro-
zott módon:
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Épületek, építmények

– elhasználódottság mértéke 75%, vagy ez alatti

– elhasználódottság mértéke 75%-ot meghaladó

Festés, mázolás, tapétázás

– elhasználódottság mértéke 75%, vagy ez alatti

– elhasználódottság mértéke 75%-ot meghaladó

Ingóságok

– elhasználódottság mértéke 75%, vagy ez alatti

– elhasználódottság mértéke 75%-ot meghaladó

Üvegkárok

Teljes kár esetén1 Részleges kár esetén2

újra építési értéken3 helyreállítási, javítási költségen4

káridôponti valóságos értéken5

helyreállítási, javítási költségen

káridôponti valóságos értéken

újra beszerzési értéken6 helyreállítási, javítási költségen

káridôponti valóságos értéken

a töröttel azonos méretû, kivitelû, minôségû és beépítettségû   
üvegtábla pótlási költsége és azon költségek, amelyek a pótlás, 
javítás érdekében szükségképp felmerülnek

Épület és ingóság károk esetén

A biztosító szolgáltatása az alábbi értékeken történik:



Teljes kár1: az a kár, amikor a károsodott vagyontárgy a sé-
rült részek pótlásával vagy javításával nem állítható helyre,
vagy a helyreállítás gazdaságtalan. A helyreállítás akkor gaz-
daságtalan, ha a javítás költsége meghaladja a biztosított va-
gyontárgy új értékét, illetve valóságos értékét.
Részleges kár2: az a kár, amely javítással illetve a részek pót-
lásával helyreállítható.
Újra építési érték3: épületek/építmények teljes kára esetén
a káresemény bekövetkezésének idõpontjában a biztosított
vagyontárgy új állapotban való felépítésének költsége, illetve
ára, azonban a kártérítés nem haladhatja meg az adott va-
gyoncsoportra megállapított biztosítási összeget.
Helyreállítási, javítási költség4: részleges kár esetén a kár
idõpontjában a biztosított vagyontárgy helyreállítási, javítási
költsége, illetve ára, azonban a kártérítés nem lehet több az
adott vagyoncsoportra megállapított biztosítási összegnél.
Káridõponti valóságos érték5: a kár idõpontjában a va-
gyontárgyaknak az elhasználódottság mértékével csökken-
tett új értéke.
Újrabeszerzési érték6: ingóságok teljes kára esetén a kár-
esemény bekövetkezésének idõpontjában a biztosított va-
gyontárgy új állapotban való beszerzésének költsége, illetve
ára, azonban a kártérítés nem lehet több az adott vagyon-
csoportra megállapított biztosítási összegnél.

2. A kártérítés a károsodott vagyontárgy eredeti állapotának
helyreállítására, illetõleg a megsemmisült ingóság azo-

nossal történõ pótlására vonatkozik. Eredeti állapot alatt
értjük a károsodott vagyontárgyak (épület) azonos méret-
ben, kivitelezettségben és minõségben történõ helyreállí-
tását, illetve pótlását. Amennyiben a helyreállítás/pótlás
nem az eredeti állapotnak megfelelõen történik, az ebbõl
származó esetleges többlet költségeket a biztosító nem
téríti meg. 
A vagyontárgyat a hazai kereskedelemben kaphatóval
kell pótolni, ha ugyanolyan nincs, akkor a hozzá haszná-
lati értékben leginkább hasonlóval, az esetleges értékkü-
lönbözet figyelembe vételével. A biztosító nem kötelez-
hetõ a kár elõtti állapot helyreállítását indokolatlanul
meghaladó kártérítésre.

3. A 2. pontban foglaltak ellenére a biztosító az egész helyi-
ség festésének, mázolásának, tapétázásának költségét ki-
fizeti, ha a helyiség két falsíkjának károsodása ezt indo-
kolttá teszi.

4. Önrészesedés:

A biztosítás önrészesedést nem tartalmaz.

5. A Biztosító vagyoni károk esetén a biztosítási összegen
belül megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatban
szükségszerûen felmerülõ indokolt és igazolt alábbi költ-
ségeket:
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Költségtípus megnevezése

Kárenyhítés költségei

Rom- és törmelékeltakarítás költségei

Szakértôi költségek

Ideiglenes lakás bérleti díja

A térítés leírása

A biztosító megtéríti azokat a kárenyhítési költségeket, amelyek a káresemény
alkalmával a kár elhárítása vagy enyhítése érdekében szükségszerûen merültek
fel.
Megtéríti a biztosító az oltás és mentés költségeit, beleértve az idegen
tulajdonban az oltás és mentés során keletkezett károkat is, kivéve a közérdek
szolgálatára hivatott tûzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett
szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket.

A biztosító megtéríti a rom- és törmelékeltakarítás költségeit, beleértve a
törmelék hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre történô szállítási és lerakási,
valamint a kárhely egyszeri megtisztítási, takarítási költségeit.

Amennyiben a káresemény felméréséhez, a körülmények tisztázásához szakértôk
bevonása indokolt, a biztosító megtéríti a vizsgálati, szakértôi, ténymegállapítási
és az ehhez kapcsolódó szállítási költségeket.

Amennyiben a biztosított épületet (lakást) biztosítási esemény következtében az
erre illetékes hatóság lakhatatlanná nyilvánította a biztosító megtéríti az azonos
színvonalú ideiglenes lakás indokolt és igazolt bérleti díját a kiköltözéstôl a
lakhatóvá válásig, de legfeljebb 6 hónapig.

A költségtérítések káreseményenként összességében nem
haladhatják meg a biztosítási összeg 5%-át..
A fizethetõ költségtérítések meghatározásakor a Biztosító a
károsodott vagyoncsoportok alulbiztosítottságát vizsgálja és
a költségtérítéseket az alulbiztosítottság arányában fizeti
meg.

6. Tûz- és robbanáskár esetén a kár kifizetéséhez a biztosí-
tottnak be kell mutatnia a tûzoltóság hatósági bizonyít-
ványát.

VI. Záradékok

K-1 Záradék: Kivitelezés, étépítés, bõvítés alatt álló épületek

Kivitelezés, átépítés, bõvítés alatt állónak minõsül az a lakó-
épület, lakás, nyaraló, tanya, présház, hegyi hajlék, mellék-
épület, építmény, amely az illetékes építésügyi hatóság által
jóváhagyott építési, az engedélyhez kötött esetekben bõvíté-

si, átépítési engedéllyel rendelkezik és az építkezés folyama-
ta megkezdõdõtt.
Jelen záradék értelmében a biztosítási fedezet kiterjed a be-
fejezetlen, építés, átépítés, bõvítés alatt álló épületekre, épü-
letrészekre a „Standard” biztosítási csomag alatt felsorolt
biztosítási események miatt bekövetkezõ károkra a haszná-
latbavételi engedély megszerzésig, de maximum a kockázat-
viselés kezdetétõl számított 2 évig.

KM-1 Záradék: Kármentességi engedmény

Jelen záradék értelmében a Biztosító a teljes lakásbiztosítási
szerzôdésre (választott alapbiztosítási csomag és a választott
kiegészítô biztosítások biztosított kockázatainak összessége)
kármentes biztosítási idôszakonként 10% megelôlegezett
kármentességi engedményt nyújt.

Kármentességi biztosítási idôszak: Az a biztosítási
idôszak (1 év), amelynek kezdete a kockázatviselés kezdete,



vége a biztosítási évtôl kezdôdôen a biztosítási idôszakok
közötti idôszak), amely alatt jelen szerzôdés értelmében
biztosítási esemény nem következik be és kárkifizetés sem
történik. A kármentes idôszakok vizsgálata minden biztosítá-
si idôszakban elôlröl kezdôdik.

A kármentességi engedmény mértéke a kármentes szerzô-
dés teljes tartama alatt változatlan. Amennyiben az egyes
vizsgált idôszakokban (biztosítási idôszakok) a szerzôdésre
kárbejelentés és egyúttal kárkifizetés is történik, a kártérítés
összegét – az assistance, a felelôsségi károk és a kiegészítô
temetési biztosítás kivételével – a Biztosító a kármentességi
engedmény mértékével csökkenti.

T-1 Záradék: Legalább 3 évre kötött szerzõdés

Szerzõdõ felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a
biztosítási szerzõdést legalább 3 évre kötik, mindemellett
fenntartják a jogot a szerzõdés évfordulóra történõ felmon-
dására, 30 nap felmondási határidõ betartásával.
Legalább 3 évre kötött szerzõdésekre a biztosító tartamen-
gedményt nyújt.
Amennyiben a szerzõdõ a kötvényben megjelölt lejárati idõ
elõtt felmondja a szerzõdést köteles az engedmény összegét
visszamenõlegesen megfizetni, kivéve, ha a biztosított va-
gyontárgy totálkárt szenved.

V-1 Záradék: Kiegészítõ vállalkozói tevékenység vagyontár-
gyainak biztosítása

A Biztosító kockázatviselése kiterjed a kiegészítõ ajánlaton

biztosítottként megjelölt vállalkozás tulajdonában vagy ide-
gen tulajdonban lévõ gépekre, berendezésekre, eszközökre,
illetve árukra és készletekre összesen maximum 5 millió Ft-ig,
amennyiben:

• a tevékenységet a szerzõdõ/biztosított vagy azzal együtt-
élõ családtagja végzi

• a tevékenységet a biztosított épületben, melléképület-
ben, nem lakáscélú helyiségben folytatják

• a tevékenység céljára használt épület, melléképület, nem
lakáscélú helyiség állandóan lakott épülettel azonos tel-
ken van.

A kiegészítõ vállalkozói vagyonbiztosítás kizárólag a lakóé-
pülettel azonos kockázatokra (biztosítási csomagra) köthetõ
meg.

Mellékletek:

1. sz.: Betöréses lopás- és rablás védelmi elõírások
2. sz.: Betöréses lopás- és rablás védelmi szintekhez rendelt
kártérítési limitek
3. sz.: A biztosítási csomagok biztosított kockázatai és a vá-
lasztható kiegészítõ biztosítások
4. sz.: Kiegészítõ balesetbiztosítás választható szolgáltatási
csomagjai

Groupama Biztosító

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Társaságunk székhelye:

H-1117 Budapest, Dombóvári út 10-11.
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I. Általános rendelkezések

1. A kiegészítõ beázásikár-biztosítás kizárólag a Groupama
Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) épület- és lakás
alapbiztosítása keretében választott biztosítási csomag
(Standard, Bõvített vagy Extra) mellé köthetõ meg és csak
azzal együtt érvényes.

2. A Biztosító a Lakásbiztosítás Általános Szerzôdési Feltéte-
lei (LÁSZF) és jelen feltétel elõírásainak megfelelõen a
szerzõdésben meghatározott díj ellenében megtéríti a
Biztosított azon kárait, amelyeket a kockázatviselés he-
lyén és tartama alatt biztosítási események okoztak a Biz-
tosított vagyontárgyakban.

II. Biztosítási esemény

1. A Biztosított lakóépületen/lakáson belüli épületrészek-
ben, helyiségekben, valamint az azokban lévõ biztosított
vagyontárgyakban a kívülrõl érkezõ csapadékvíz okozta
beázási kár, amely a 
• tetõszerkezet,
• loggiák, erkélyek,
• függõleges falszerkezetek,

• homlokzati nyílászárók,
szigetelési vagy vízelvezetési meghibásodásából ered.

A Biztosító nem téríti meg:

• a talajból származó átázások kárait, 
• azt a kárt, amely a hibaelhárítás indokolatlan halasz-

tásának következménye – illetve a
• beázást elõidézõ ok megszüntetésének költségét.

III. Kártérítés

A Biztosító a kötvényen feltüntetett, a Szerzôdô/Biztosított
által választott kártérítési limitig áll kockázatban káresemé-
nyenként és évente.

IV. Egyéb rendelkezések

Valamely helyiség ismételt beázása esetén a Biztosító ab-
ban az esetben téríti meg a keletkezett kárt, ha az elõz-
ménykárt okozó hibát szakember javította ki, és az újabb
meghibásodás a javítás igazolt idõpontját követõ egy éven
túl történt.
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I. Általános rendelkezések

1. Jelen kiegészítõ baleset-biztosítás kizárólag a Groupama
Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) épület és lakás
alapbiztosítása keretében választott biztosítási csomag
mellé (Standard, Bõvített vagy Extra) köthetõ meg, és
csak azzal együtt érvényes.

II. Biztosított személyek

1. Az alapbiztosítás kötvényén név szerint feltüntetett
Szerzõdõ/Biztosított, továbbá a Biztosítottal életvitelsze-
rûen együttlakó közeli hozzátartozó vagy élettárs (Ptk.
685.§b) pont).

2. A Biztosított csak természetes személy lehet.

III. Kedvezményezett

1. A Biztosított életben létekor esedékes szolgáltatásokra a
Biztosított a jogosult.

2. A Biztosított baleseti eredetû halála esetén az örökös jo-
gosult a szolgáltatás igénybevételére.

IV. A baleset fogalma, a biztosítási
esemény

1. Jelen biztosításban baleset a Biztosított akaratán kívül hir-
telen fellépõ olyan külsõ behatás, amelynek következté-
ben a Biztosított
• azonnal vagy a balesettõl számított egy éven belül

meghal,
• legkésõbb 2 éven belül maradandó egészségkároso-

dást szenved, vagy
• múlékony egészségkárosodást szenved.

2. A jelen feltételek szerint nem minõsül balesetnek a meg-
emelés, a rándulások különbözõ formái, a fagyás, a nap-
szúrás, a hõguta, a vízbefúlás, a csigolyák közötti porcko-
rong elváltozása, a fogkorona törése, a sérvesedések, a
nem baleseti eredetû vérzések, továbbá mindazon kórké-
pek, melyek az ortopéd jellegû degeneratív elváltozások
körébe tartoznak.
Nem tekinthetõ balesetnek az öngyilkosság, még akkor
sem, ha azt a Biztosított tudatzavarban követte el.

3. Jelen biztosításban biztosítási esemény a Biztosítottnak a
kockázatviselési idõszakban bizonyítható balesetébõl
eredõen, 
• a baleset bekövetkeztétõl számított két éven belüli, ál-

landósult testi kára, 
• a baleset bekövetkeztétõl számított egy éven belüli

halála, 
• baleseti eredetû csonttörése, csontrepedése ,
• szakorvosilag bizonyított és indokolt, a balesettel oko-

zati összefüggésben szükséges mûtéte,

• szakorvosilag indokolt és szükséges, 3 napot megha-
ladó folyamatos, az igazolt balesettel oksági összefüg-
gésben, baleseti sebészeti osztályon történõ kórházi
gyógykezelése.

4. Jelen biztosításban a Biztosító az alábbiak szerint térít: a
Biztosítottnak a jelen feltételek szerinti
– I. csoportba tartozó mûtéte esetén az állandósult tel-

jes, 100%-os testi kár esetére megállapított aktuális
biztosítási összeg 2%-át, 

– II. csoportba tartozó mûtéte esetén az állandósult tel-
jes, 100%-os testi kár esetére megállapított aktuális
biztosítási összeg 5%-át,

– III. csoportba tartozó mûtéte esetén az állandósult tel-
jes, 100%-os testi kár esetére megállapított aktuális
biztosítási összeg 10%-át,

továbbá
– kiemelt mûtéte esetén az állandósult teljes, 100%-os

testi kár esetére megállapított aktuális biztosítási
összeg 20%-át,

– replantáció (a csonkolt, testtõl elvált végtag részek, uj-
jak visszavarrásának mûtétei) esetén az állandósult
teljes, 100%-os testi kár esetére megállapított aktuá-
lis biztosítási összeg 30%-át

fizeti ki a biztosító.

A biztosítási eseménynek minõsülõ mûtétek alapján a bizto-
sító a Biztosítottat ért bizonyítottan balesettel közvetlen oko-
zati összefüggésben elszenvedett sérülés miatt szükségessé
váló akut mûtéti ellátását követõen, a bemutatott szakorvo-
si adatok (kórelõzmény, klinikai tünetek, a mûtéti ellátás) is-
meretében a súlyosság, az anatómiai lokalizáció és az elvég-
zett mûtéti típus figyelembe vételével az alábbi csoportosítás
szerint nyújt szolgáltatást.  

I. csoportba tartozó mûtétek: 

– heveny módon bekövetkezett, diagnosztikus adatokkal
igazolt és kórismézett izületi szalagszakadások, ínsérülé-
sek, mely elváltozások gyógyítása érdekében nyílt, feltá-
rással járó mûtét végzésére kerül sor 

– azok a csont törésével járó esetek, ahol a csont egyesíté-
se feltárás nélkül dróttûzés formájában történik meg  

– a kéz és láb ujja, ujjai hosszának felét nem meghaladó
csonkolások.

II. csoportba tartozó mûtétek: 

– a nagy csöves csontok zárt izületbe hatoló, és izületen
kívüli töréseinek helyretétele és stabilizációja céljából
végzett nyílt feltárással járó mûtétek különbözõ formái
(váll-, könyök-, csukló-, csípõ-, térd-, boka izületek, fel-
kar-, alkar-, comb-, lábszár csontjai), e körbe tartozik az a
mûtéti megoldás, amikor a jelölt cél elérésének érdeké-
ben külsõ rögzítõ mûtéti behelyezésére kerül sor  

– a csonttöréssel nem járó kiterjedt roncsolással járó lágy-
rész sérülések, melyeknek gyógyítása mûtéti sorozatot,
bõrpótló eljárások alkalmazását indokolják  

– a kéz és láb ujja(k) egész hosszát érintõ csonkolások  
– a II-III fokozatú égési sérülések azon formái, ahol a test-
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felszín 10-25 %-át éri a károsodás 
– több ín vagy izom károsodása miatt végzett mûtéti meg-

oldások.

III. csoportba tartozó mûtétek: 

– a II. csoportba sorolt törések nyílt formái  
– azon végtagsérülések, ahol a roncsolás mértéke miatt

csonkolás válik szükségessé (ujjak kivételével) 
– a végtagok nagy ér- és idegsérülései (csuklóizülettõl felsõ

ugróizülettõl centrálisan)  
– az emberi szervezet zárt üregrendszerének mûtéti feltárá-

sa az azokon belül elhelyezkedõ anatómiai képletek sérü-
lése miatt (koponya, nyak, mellkas, has, medence, gerinc-
oszlop)  

– a II-III fokozatú égési sérülések azon formái, ahol a test-
felszín 26-50%-át éri károsodás  

– az érzékszervek sérülései miatt végzett mûtét, ha a bal-
eset által determináltan az adott szerv funkciója 50%-ot
meghaladóan károsodik. 

Kiemelt mûtétek: 

– azok az életveszélyes többszörös sérülések – polytrauma-
tizáció –, kombinált sérülések, ahol mûtétre, mûtéti soro-
zatra, intenzív terápiás kezelésre, gépi lélegeztetésre van
szükség és a baleset gyógyításának részeként feltárással
járó mûtét(ek) elvégzésére kerül sor  

– a II-III. fokozatú égési sérülések azon formái, ahol a test-
felszín 50%-át meghaladja a károsodás 

– a látással és hallással kapcsolatban azok a mûtéti beavat-
kozások, amikor a sérülés jellegébõl adódóan a jelölt ér-
zékszervek teljes körû kiesése következik be.

A heveny sérülés okán elvégzett mûtét adott térítési csoportba
sorolásának feltétele a kórelõzményt, a kórismét és a terápiás
beavatkozást tartalmazó szakorvosi irat, kórházi zárójelentés. 

Jelen baleset-biztosításban nem minõsülnek biztosítási ese-
ménynek azok a feltárással járó esetek, ahol mûtétre dege-
neratív jellegû, ortopéd típusú, egyéb nem baleseti eredetû
megbetegedés, régi sérülés utáni állapot alapján kerül sor és
azok meglétére adott esetben egy bekövetkezõ baleset hívja
fel a figyelmet, ide értve mindazon kórkép(eket), mely(ek) a
krónikus ártalom körébe tartozik(nak).

Kizáró körülmény, ha a baleset akut eredete nem bizonyítha-
tó. Nem jár mûtéti térítés a kizárólag feltárás nélküli izületi
csõtükrözés mûtétének elvégzése miatt, még abban az eset-
ben sem, ha az említett beavatkozást a késõbbiekben izületi
feltárással járó mûtét követi.

Vitás esetben a biztosító fenntartja magának a jogot, hogy
baleseti sebész igazságügyi orvosszakértõvel az adott eset-
ben konzultáljon, a Biztosított szakvizsgálatát elvégezze, kie-
gészítõ iratokat szerezzen be, szükség esetén az ellátó inté-
zetet az elbírálásba bevonja, vele konzultáljon.
Ha ugyanazon baleset miatt több mûtéti beavatkozás is
szükségessé válik (a sérülés mechanizmusa okán többszörös
sérülés jön létre, és ezért mûtéti sorozat végzésére van szük-
ség), ez a biztosító szolgáltatása szempontjából egy biztosí-
tási eseménynek minõsül. Ilyen esetben a biztosító a mûtéti
beavatkozások közül a legmagasabb besorolású alapján tel-
jesít szolgáltatást. Ha a szolgáltatást követõen a Biztosítotton
újabb mûtétet kell elvégezni, amely a mûtéti lista alapján
magasabb besorolású, a biztosító a korábbi és az újabb mû-
tétre megállapított szolgáltatások különbözetét fizeti ki.

5. Fekvõbeteg-gyógyintézeti gyógykezelésnek minõsül az
Állami Népegészségügyi Szolgálat által elismert aktív be-
tegellátó osztályokon (részlegeken, ágyakon) történõ fo-
lyamatos gyógykezelés. Aktív betegellátó osztályokon

(részlegeken, ágyakon) olyan fekvõbeteg-gyógyintézeti
osztályok (részlegek, ágyak) értendõk, amelyeken az or-
vosi szakterületenként szervezett osztályok, részlegek (pl.
belgyógyászat, sebészet stb., de ide sorolandók az inten-
zív osztályok, részlegek is) állandó és folyamatos, aktív or-
vosi és ápolási ellátást igénylõ betegeket látnak el.

A napi térítés számításánál a Biztosító azt a napot is figyelem-
be veszi, amelyen a Biztosítottat a fekvõbeteg-gyógyintézeti
gyógykezelésre felvették, illetõleg onnan elbocsátották. A na-
pi térítést a Biztosító a fekvõbeteg-gyógyintézeti tartózkodás
kezdetének napjától a gyógyintézeti tartózkodás befejeztének
napjáig teljesíti, legfeljebb azonban a gyógyintézeti tartózko-
dás kezdetétõl számított 90. napig. A napi térítés számításánál
a Biztosító legfeljebb azon napok számát veszi figyelembe,
amelyeket az OEP, az adott sérülésre vonatkozóan finanszíroz.

A Biztosító a napi térítést a fekvõbeteg-gyógyintézetben va-
ló tartózkodás naptári napjaira nyújtja. A Biztosító nem telje-
sít szolgáltatást (napi térítést) az önrész napokra, valamint
azokra a napokra, amelyeken a Biztosított nem tartózkodik a
fekvõbeteg-gyógyintézetben, vagy ha az ott-tartózkodás – a
felvétel és az elbocsátás napjait kivéve – 24 óránál rövidebb.

A Biztosító a napi térítés szolgáltatásának összegét úgy szá-
mítja ki, hogy azon napok számát, amelyeken a Biztosított
folyamatos gyógykezelésben részesült és biztosítási ese-
ménynek minõsülnek, megszorozza a kötvény szerinti bizto-
sítási összeggel.

V. A biztosító szolgáltatása,
biztosítási összeg

1. A jelen feltétel IV/3. pontja alatt meghatározott biztosítá-
si események bekövetkezése esetén a Biztosító a 4.sz.
melléklet szerint a Szerzõdõ által választott biztosítási
csomagnak megfelelõ, a kötvényben meghatározott kifi-
zetést – azaz biztosítási szolgáltatást – teljesít.
A biztosított baleseti eredetû állandósult testi kára esetén
a kötvényben szereplô biztosítási összegnek a károsodás
mértékével arányos része kerül kifizetésre.

2. A biztosítási összegek a Szerzõdõ választása szerint, biz-
tosítási eseményenként kerülnek meghatározásra.

3. A baleset-biztosítási összegekre nem vonatkozik az éven-
kénti indexálás.

VI. A szolgáltatáshoz szükséges
iratok

1. A szolgáltatásokhoz szükséges iratok:
• biztosítási kötvény,
• szolgáltatási igény iránti bejelentés,
• a biztosítási eseményt igazoló dokumentumok (pl.

szakorvosi vagy hatósági bizonyítvány stb.),
• halál esetén a halotti anyakönyvi kivonat és a halál

okát igazoló szakorvosi vagy hatósági bizonyítvány,
• baleset következtében kialakult testi kár esetén az azt

igazoló teljeskörû szakorvosi dokumentumok,
• hatósági eljárás esetén a biztosítási esemény körülmé-

nyeit igazoló határozat,
• (halál esetén) az örököst megállapító jogerõs köz-

jegyzõi vagy bírósági határozat,
• a szolgáltatás igénybevételére jogosult személyazo-

nosságát igazoló okirat, 
• munkahelyi baleset esetén a munkáltató által aláírt

baleseti jegyzõkönyv,
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• az élettársi viszony igazolása, valamint
• minden olyan más, a biztosító által kért dokumentum,

amely a biztosítási szolgáltatás iránti igény igazolásá-
hoz szükséges,

továbbá 
• az izületek igazolt baleseti eredetû, mûtéti feltárással

járó porckárosodása esetén a biztosítási esemény és a
szolgáltatási igény elbírálásához a Biztosító részére be
kell mutatni  a sérült anatómiai képlet eltávolításra ke-
rült részének szövettani vizsgálati eredményét és a tel-
jes körû szakorvosi dokumentációt.

3. A baleset elõtt már maradandóan károsodott, nem ép
szervek, testrészek a Biztosító kockázatviselésébõl kizár-
tak.

4. A balesetbõl eredõ maradandó egészségkárosodás mér-
tékét végtagok, illetve szervek teljes elvesztése esetén az
alábbiak szerint kell megállapítani:
• mindkét szem látóképességének elvesztése 100%
• mindkét felkar, alkar vagy kéz elvesztése 100%
• egyik kar vagy kéz és comb vagy lábszár együttes el-

vesztése (felsõ végtag + alsóvégtag csonkolása),
mindkét comb elvesztése 100%

• mindkét lábszár elvesztése 90%
• egyik comb vagy egyik felkar elvesztése 80%
• egyik lábszár elvesztése 70%
• egyik alkar elvesztése, 70%
• beszélõképesség teljes elvesztése, 70%
• mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 70%
• jobb kéz elvesztése csuklón alul* 65%
• bal kéz elvesztése csuklón alul 50%
• egyik láb teljes elvesztése (boka alatt) 40%
• egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35%
• egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 25%
*Balkezesség esetén a térítés mértéke fordított

5. Az egészségkárosodás mértékének megállapítására jelen
feltétel figyelembevételével a Biztosító orvosszakértõje jo-
gosult.

6. Egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban egy Biztosítottra
vonatkozóan a baleseti eredetû, maradandó egészségká-
rosodás térítése a 100 %-ot nem haladhatja meg.

7. Maradandó egészségkárosodás esetén a Biztosító a szol-
gáltatásra elõleget nyújthat. A végleges szolgáltatásból
az elõleg összegét le kell vonni.

8. A szolgáltatás iránti igényt a biztosítási esemény bekövet-
kezésétõl számított két éven belül a Biztosítónak be kell
jelenteni, különben a kártérítési igény elévül.

9. A jelen biztosítás alapján teljesített szolgáltatások függet-
lenek a társadalombiztosító által nyújtott szolgáltatások-
tól.

VII. Mentesülések, kizárások

1. A baleset-biztosítási összeget a Biztosító nem fizeti ki, ha
bizonyítást nyer, hogy a biztosítási esemény:
• a kedvezményezett szándékos magatartásának a kö-

vetkezménye,
• a Biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan* ma-

gatartásának a következménye.
Súlyosan gondatlanul* jár el a Biztosított a LÁSZF XI. (a
Biztosító mentesülése) pontján túl különösen, ha a bizto-
sítási esemény jogosítvány nélküli, vagy ittas állapotban
történt gépjármûvezetése közben következett be, és
mindkét esetben a Biztosított más közlekedésrendészeti
szabályt is megszegett.

VIII. Záró rendelkezések

1. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a
LÁSZF szabályai az irányadóak.

2. A szolgáltatás összegébõl önrészesedés nem kerül levo-
násra.
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I. Általános rendelkezések

1. A jelen kiegészítõ biztosítás kizárólag a Groupama Bizto-
sító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) épület és lakás alap-
biztosítása mellé köthetõ meg, és csak azzal együtt érvé-
nyes.

II. Biztosítottak

1. Az alapbiztosítás kötvényén név szerint feltüntetett Bizto-
sított (Szerzõdõ), továbbá a Biztosítottal életvitelszerûen
együttlakó közeli hozzátartozó (Ptk. 685.§ b) pont).

2. A Biztosított csak természetes személy lehet.

III. Kedvezményezett

1. Az, aki a Biztosító szolgáltatásának igénybe vételéhez a
temetésrôl szóló számlát benyújtja.

IV. Biztosítási esemény

A Biztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkezõ halála.

V. A biztosító szolgáltatása, 
biztosítási összeg

1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a

kötvényben meghatározott összeget kifizeti a kedvezmé-
nyezettnek. 

2. Jelen biztosítás biztosítási összegére nem vonatkozik az
évenkénti indexálás.

VI. A szolgáltatáshoz szükséges 
iratok

1. A szolgáltatásokhoz szükséges iratok:
• számla.

VII. Mentesülések, kizárások

1. A biztosítási összeget a Biztosító nem fizeti ki, ha bizonyí-
tást nyer, hogy a biztosítási esemény:
• a kedvezményezett szándékos magatartásának a kö-

vetkezménye,
• a Biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan* ma-

gatartásának a következménye.

VIII. Záró rendelkezések

1. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a
LÁSZF szabályai az irányadóak.

2. A szolgáltatás összegébõl önrészesedés nem kerül levo-
násra.
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I. Általános rendelkezések

1. Jelen kiegészítõ mezõgazdasági kárbiztosítás kizárólag a
Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) épü-
let és lakás alapbiztosítása keretében választott biztosítá-
si csomag mellé (Standard, Bõvített vagy Extra) köthetõ
meg, és csak azzal együtt érvényes.

2. A Biztosító a Lakásbiztosítás Általános Szerzôdi Feltételei
(LÁSZF) és jelen feltételek elõírásainak megfelelõen köte-
les megtéríteni a Biztosítottnak azokat a kárait, amelye-
ket a kockázatviselés helyén és tartama alatt biztosítási
események okoztak a biztosított vagyontárgyakban.

II. Biztosítási események

1. A „Standard” alapbiztosítási csomagban meghatározott
biztosítási események közül a/az:

• tûz,
• villámcsapás,
• robbanás,
• vihar,
• földrengés,
• árvíz

miatt bekövetkezett növénypusztulás, állatelhullás, tárgyron-
gálás, illetve a fentiek miatt szükségessé vált kényszervágás.

Nem biztosítási esemény:

• a növények viharkára,
• az állatok megbetegedése.

2. A biztosítási események fogalmi meghatározása az Épü-
let és Lakás Alapbiztosítás Különös Szerzôdési Feltételei-
ben található.

III. Biztosított vagyon

Biztosított a biztosított tulajdonában lévõ, személyes fo-
gyasztására, használatára szolgáló az alábbi vagyoncsopor-
tokba sorolt vagyon: 

1. a Biztosított lakóház telkén lábon álló, szabadföldi ter-
mesztésû növények,

2. a biztosított lakóház telkén vagy a biztosított melléképü-
letekben tartott szarvasmarha-, sertés-, juh- és kedvte-
lésbõl tartott lóállomány,

3. mezõgazdasági gépek, berendezések, felszerelések,

4. mezõgazdasági készletek (termés, termény, szemes- és
szálastakarmány, alom, mûtrágya, növényvédõszer és
egyéb anyagok).

IV. Biztosítási összeg

1. A biztosítási összeg a biztosítási díj számításának alapja

és egyben a káreseményenkénti kártérítés felsõ határa,
amelyet a növényzet és az állatállomány esetében várha-
tó* értéken, a III/3. és III/4. vagyoncsoport esetében pe-
dig új értéken kell megadni.

Várható érték*: a termés betakarításkori értéke, illetve az
állatállomány értéke a biztosítási idõszak végén.

2. A biztosítási összeget vagyoncsoportonként a szerzõdõ
határozza meg, de ez nem haladhatja meg

a) a III/1. vagyoncsoport esetében a 200 ezer,
b) a III/2. vagyoncsoport esetében az 1 millió,
c) a III/3. és a III/4. vagyoncsoportnál a 2 - 2 millió forin-

tot.

3. A III/1. és III/2. vagyoncsoport biztosítási összegét a bizto-
sítási idõszakban várható legmagasabb értékre kell meg-
adni, de az nem haladhatja meg jelen feltétel IV./2. pont-
jában megjelölt limiteket.

V. Kártérítés

1. A Biztosító az elpusztult növények után kár nélkül várha-
tó termésük piaci árát; ha újravetéssel, újraültetéssel még
pótolhatók, akkor ennek felét téríti meg. Gyümölcsfák és
szõlõtõkék újratelepítést igénylõ károsodása esetén a kár-
térítés az újratelepítési költség és a kiesõ hozam együttes
értéke.

2. Az állatkártérítés elhullás esetén az elhullott állat káridõ-
ponti piaci értéke, kényszervágás esetén pedig a piaci ér-
ték és a megtérülés különbözete.

3. A piaci érték megállapítása az állatorvos által igazolt súly
és a helyben kialakult piaci ár, tenyészállat esetében a kor,
faj, fajta, valamint az ivar szerinti felvásárlási ár szerint
történik.

4. A többi vagyon kártérítésére  az alapbiztosítás szabályai
vonatkoznak.

5. Amennyiben a kár idõpontjában a károsodott vagyon va-
gyoncsoportjának biztosítási összege alacsonyabb az
ugyanehhez a vagyoncsoporthoz tartozó összes vagyon-
tárgy káridõponti új - illetõleg várható - értékénél, akkor
a biztosító arányos kártérítésre kötelezett, és a kárt a biz-
tosítási összeg és a káridõponti érték arányában fizeti
meg. A biztosító azonban nem alkalmazhatja az arányos
kártérítést, ha az alulbiztosítás jelen kiegészítõ feltétel
IV/2. pontja szerinti összeghatár miatt következett be.

6. Jelen kiegészítõ biztosítás nem értékkövetõ, ezért arra a
változásbejelentési kötelezettség (LÁSZF VI.pont). szabá-
lyait kell alkalmazni. 

7. A szolgáltatás összegébõl önrészesedés nem kerül levo-
násra.
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I. Általános elôírások

1. Jelen kiegészítõ üvegbiztosítás kizárólag a Groupama Biz-
tosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) épület és lakás alap-
biztosítása keretében választott biztosítási csomag mellé
(Standard, Bõvített vagy Extra) köthetõ meg, és csak az-
zal együtt érvényes.

2. A Biztosító a Lakásbiztosítás Általános Szerzõdési Feltéte-
lei (LÁSZF) és jelen feltételek elõírásainak megfelelõen kö-
teles megtéríteni a Biztosítottnak azokat a kárait, amelye-
ket a kockázatviselés helyén és tartama alatt a biztosítási
esemény okozott a Biztosított üvegezésekben.

II. Biztosítási esemény

1. Biztosítási esemény az üveg törése és repedése.

Nem biztosítási esemény:

a) az üvegfelület karcolódása kikagylósodása, kipattogzása,
b) az üvegezésen, keretezésen végzett munka során bekö-

vetkezett üvegtörés.

III. Biztosított üvegezések

1. Biztosítottak az alábbi vagyoncsoportokba sorolt, a bizto-
sított külön tulajdonában lévõ üvegezések:

a) üvegtetõ, üvegezett elõtetõ, télikert,
b) bútor- és képüvegezés,
c) üvegkerámia fõzõlap,
d) normál- és velencei tükör,
e) akvárium és terrárium üvegezése.

2. Biztosítottak továbbá – amennyiben a biztosítási összeg-
ben fel lettek adva – az üveg pótlása, javítása érdekében
szükségképp felmerülõ költségek, úgy mint:

a) védõrácsok, belsõ zárak, a nyílászáróra szerelt tárgyak
le- és visszaszerelési,

b) kiszállási, felmérési, 
c) bontási, állványozási,
d) szállítási és beépítési költségei.

Nem biztosított:

a) az üvegház, melegágy üvegezése,
b) az üvegfestmény,
c) a kockázatviselés kezdete elõtt már törött vagy repedt

üvegezés.

IV. Biztosítási összeg

1. A biztosítási összeg a biztosítási díj számításának alapja
és egyben a káreseményenkénti kártérítés felsõ határa,
amelyet új értéken lehet csak megadni.

2. A biztosítási összeget a Szerzõdõ – a Biztosított üvegezés
méretének, minõségének és a várható pótlási, illetve az
egyéb járulékos  költségek figyelembevételével – határoz-
za meg. A biztosítási összeget vagyoncsoportonként kell
megadni.

3. Amennyiben a kár idõpontjában a károsodott üveg va-
gyoncsoportjának biztosítási összege alacsonyabb az
ugyenebbe a vagyoncsoportba tartozó összes üvegezés
pótlásának káridõponti új értékénél, akkor az alulbiztosí-
tás miatt a biztosító arányos kártérítésre kötelezett, és a
kárt a biztosítási összeg és a káridõponti új érték arányá-
ban fizeti meg.

4. A Biztosító javaslatot tehet az üvegezések pótlási értéké-
re. Amennyiben a Szerzõdõ (Biztosított) elfogadja a Biz-
tosító által javasolt biztosítási összegeket – és az üvege-
zések méret adatai helyesen lettek megállapítva – a Biz-
tosító nem vizsgálja az alulbiztosítás tényét.

V. Kártérítés

1. A kártérítés a töröttel azonos méretû, kivitelû, minõségû
és beépítettségû üvegtábla pótlásának számlával bizonyí-
tott

a) káridõponti indokolt költsége, illetõleg
b) alulbiztosítás esetén ennek arányos része (IV/3. pont).

2. Jelen biztosítás önrészesedést nem tartalmaz.
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I. Általános elôírások

1. Jelen kiegészítõ assistance szolgáltatás (Groupama Gyors-
mester vonal) kizárólag a Groupama Biztosító Zrt. (a to-
vábbiakban: Biztosító) épület és lakás alapbiztosítása ke-
retében választott biztosítási csomag mellé (Standard,
Bõvített vagy Extra) köthetõ meg, és csak azzal együtt ér-
vényes.

2. A kiegészítõ szolgáltatást mindkét fél a szerzõdés évfordu-
lója elõtt minimum 30 nappal írásban felmondhatja. A szer-
zõdés (assistance szolgáltatás) felmondása nem jelenti a la-
kásbiztosítás megszûnését, az változatlan feltételek mellett
jelen kiegészítõ szolgáltatás nélkül hatályban marad.

II. A szolgáltatásra jogosultak

Az assistance szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik a Gro-
upama Biztosító Zrt.-nél érvényes, épületbiztosítást is tartal-
mazó lakásbiztosítással vagy társasházak esetén teljeskörû
épületbiztosítással (TÉB) rendelkeznek, illetve kértek kiegé-
szítõ assistance szolgáltatást és annak díja a lakásbiztosítás
díjával együtt rendezett.

III. Szolgáltatási limitek

A Biztosító kizárólag vészhelyzetnek (V/1.1. pont) minõsülõ
esetekben, a Szerzõdõ/Biztosított által a lakásbiztosítási aján-
laton választott limitig áll kockázatban eseményenként.

IV. Mit kell tennie Önnek, ha lakásá-

ban káresemény történik?

Amennyiben vészhelyzetrôl van szó, azonnal
hívhatja a (06-40) 50 55 50 számon 

a Gyorsmester segélyvonal helyi tarifával 
hívható kék számát.

Egyéb káresetekben kárbejelentését 
a Groupama Biztosító Zrt. 

központi számaira juttathatja el:
telefon: (06-1) 279-4000

fax: (06-1) 279-4001
e-mail: vagyonkar@groupama.hu

V. Milyen szolgáltatásokat nyújt

Önnek a Groupama –

Gyorsmester segélyvonal?

A Gyorsmester szolgáltatás egy 0-24 órás telefonos segély-
vonal, amely az év minden napján fogadja az Ön telefonhí-
vását. A vészhelyzet elhárítására megszervezi az iparosok
munkáját, melynek költségeit, illetve annak egy részét a biz-
tosító átvállalja az alábbiak szerint.

1. Vészelhárítási szolgáltatás

1.1. Mi minõsül vészhelyzetnek?

A Biztosított épület gépészeti, mûszaki berendezéseinek
meghibásodása vagy egy váratlan külsô mechanikai behatás
következtében olyan helyzet alakul ki, amely sürgõs beavat-
kozást kíván a további károk és balesetveszély megelõzése
érdekében. Például csõtörés következtében ázik a lakás vagy
beletörik a kulcs a zárba és nem tudnak a lakásba bejutni.
Nem minõsül azonban vészhelyzetnek a lapostetõ szigetelés
hiányossága miatti beázási kár. A vészhelyzet elbírálása a biz-
tosító koordinátorának jogosultsága az Ön helyzetismerteté-
se alapján.

1.2. Milyen szakmákban vállal a biztosító vészelhárítási szol-
gáltatást?

• víz-, gáz-, fûtésszerelõ,
• zárjavító,
• duguláselhárító,
• villanyszerelõ,
• tetõfedõ,
• üveges.

1.3. Miért elõnyös Önnek a Gyorsmester segélyvonal szol-
gáltatás?

• mert bajban a nap 24 órájában elérhetõ, és segítsé-
get nyújt,

• mert a fenti szakmák területén jó minõséget garan-
táló szakemberekkel végezteti el a munkát,

• mert olyan vészhelyzetekre is szolgáltatást nyújt,
amelyek a biztosítási szabályzat szerint nem minõ-
sülnek biztosítási eseménynek.

1.4. Milyen költségeket vállal át a biztosító?
A Biztosító maximum a választott szolgáltatási limitig 
(25 000; 35 000; vagy 50 000 Ft-ig) átvállalja az általa kül-
dött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült aláb-
bi költségeit:

• kiszállási díj,
• munkadíj,
• anyagköltség.

Ebben az esetben Önnek a munka elvégzését kell csak iga-
zolnia aláírásával, a számlát azonban nem kell kifizetnie.

1.5. Mire kell figyelemmel lenni a szolgáltatás kapcsán?
A vészelhárítások, illetve az üvegezések során felhasznált
anyagok, szerelvények csak az eredetivel megegyezõ fajtájú-
ak, kategóriájúak lehetnek, a vészelhárítás célja a vészhelyze-
tet megelõzõ állapot helyreállítása. Amennyiben a rendsze-
res karbantartás elmulasztása következtében ugyanazon a
helyen ismételten elõfordul a vészhelyzetet elõidézõ hiba, a
Biztosító nem köteles a vészelhárítás költségeit fedezni, így a
szolgáltatás megrendelése esetén azok Önt terhelik.

2. Mi történik akkor, ha a vészhelyzet térítését meghaladó-
an merülnek fel költségek?
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A választott szolgáltatási limitet meghaladó költségeket Ön-
nek számla ellenében meg kell fizetnie. Amennyiben a vész-
helyzet egyben a biztosítási feltétel szerint biztosítási ese-
mény is, akkor a biztosító kárrendezési eljárásának keretében
a feltételben foglaltak szerint megtéríti a fennmaradó össze-
get.

3. Mi történik akkor, ha nem vészhelyzetrõl van szó?

Amennyiben nincs vészhelyzet, akkor Önnek kárbejelentést
kell tennie a fent megadott elérhetõségek valamelyikén a
Biztosító központjába, amelyet követõen szakértõink tájé-
koztatják Önt a kárrendezés menetérõl. Amennyiben Önnek
a kár helyreállítására nincs megfelelõ szakembere, akkor a
Gyorsmester segélyvonal tud Önnek a megnevezett szak-
mákban olyan szakembereket ajánlani, akik segítséget nyúj-
tanak a munkák elvégzésében.

4. Milyen gyorsan történik meg az elhárítás?

A Biztosító vészhelyzet esetén a lehetõ legrövidebb idõn be-
lül iparost küld a helyszínre. Amennyiben az Ön számára
csak egy késõbbi idõpont megfelelõ, de gondoskodott a to-
vábbi károk megelõzésérõl (pl.: elzárta a vizet az épületben,
de csak néhány nap múlva tudja a vízvezeték szerelõt fogad-
ni), a Biztosító az esetet vészhelyzetként kezeli, és a költsé-
geket a fentiek szerint átvállalja.

Groupama Biztosító

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Társaságunk székhelye:

H-1117 Budapest, Dombóvári út 10-11.
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Harmónia lakásbiztosítás betöréses

lopás- és rablás védelmi elõírások

1. Alapfokú védelem

A biztosított objektum mechanikai védelme az alábbiaknak
kell, hogy megfeleljen:

➢ Falazat, födém, padozat szilárdsága a minimum 6 cm
vastag hagyományos, kisméretû, tömör téglafal védelmi
képességével azonos értékû, vagy azt meghaladja,

➢ az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek,
➢ a bejárati ajtók zárását min. 1db.biztonsági zár* végezze,
➢ a bejárati ajtókon a zárnyelveknek, reteszeknek, tolózá-

raknak minimum 15 mm mélyen kell záródniuk,
➢ a lakóterek nyílászáróinak (ablakok, kirakatok, portálok

stb.) üvegezése kétrétegû, rétegenként minimum 3 mm
vastag kell hogy legyen.

2. Középfokú védelem

A biztosított objektum mechanikai védelme az alábbiaknak
kell, hogy megfeleljen:

➢ Falazat, födém, padozat szilárdsága a minimum 12 cm
vastag hagyományos, kisméretû, tömör téglafal védelmi
képességével azonos értékû, vagy azt meghaladja,

➢ a 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú – vagy segé-
deszköz használata nélkül elérhetõ – nyílászárók (abla-
kok, kirakatok, portálok stb.) legfeljebb 100 X 300 mm-es
osztású, 12 mm átmérõjû köracél ráccsal (vagy azzal
egyenértékû egyéb mechanikai szerkezettel, vagy MABISZ
által kiállított tanusítvánnyal rendelkezô minõsített bizton-
sági fóliával, illetve biztonsági üveggel, vagy a nyílászáró-
kat is védõ riasztóval*) védettek. Ajtók esetében rácsot
csak akkor kell felszerelni, ha az 

➢ ajtó valamely alkotóelemére elõírt egyéb védelmi feltéte-
lek nem teljesülnek,

➢ a rácsot a falazathoz 300 mm-enként, de minimum 4 db
falazókörmökkel kell felerõsíteni, 12 cm-es hagyományos
téglafal esetén a minimális beépítési mélység 100 mm,
vagy ezzel egyenértékû, kívülrõl le nem szerelhetõ más
mûszaki megoldás,

➢ az ajtószerkezetek kiemelés, reteszhúzás ellen védettek
legyenek,

➢ az ajtók tokszerkezeteit falazókörmökkel, vagy egyéb, a
befeszítést megakadályozó módon a falazathoz kell
erõsíteni,

➢ az ajtólap és az ajtótok záráspontossága 5 mm-en belül
kell, hogy legyen,

➢ a bejárati ajtókon a zárnyelveknek, reteszeknek, tolózá-
raknak minimum 15 mm mélyen kell záródniuk,

➢ bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db normál vagy
2 db biztonsági diópánttal legyen az ajtótokhoz rögzítve,

➢ a zárást minimum 2 db biztonsági zár* végezze, – amelybõl
az egyiket törés ellen védeni kell – vagy 1 db minimum két
ponton záródó biztonsági zár legyen felszerelve. 

Biztonsági zárnak* minõsül a legalább 5 csapos hengerzár,
a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a
szám- vagy betûkombinációs zár, amennyiben a variációs le-
hetõségek száma meghaladja a tízezret, az egyedileg minõsí-
tett lamellás zár, illetve minden olyan zár amely a felsoroltak-
kal azonos biztonsági fokozatú.

A lakat nem minõsül biztonsági zárnak, kivéve a minõ-

sített biztonsági lakatokat és lakatzárakat, amennyiben

azokat a kapcsolódó szerkezettel együtt szerelték fel.

3. A középfokú védelem elõírásai kiválthatók:

➢ Alapfokú védelem + hatósági engedéllyel rendelkezõ fel-
ügyeleti szervhez bekötött riasztó* együttes alkalmazásá-
val.
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A Harmónia lakásbiztosítás biztosítási csomagjainak biztosított kockázatai

és a választható kiegészítõ biztosítások

Külön díjért bármelyik biztosítási csomaghoz limitált kártérítéssel szabadon választható kiegészítõk

35

Biztosított kockázatok „Standard” „Bõvített” „Extra”

Tûz • • •
Villámcsapás • • •
Robbanás • • •
Roppanás • • •
Vihar • • •
Hónyomás • • •
Jégverés • • •
Felhõszakadás • • •
Idegen tárgyak rádõlése • • •
Földrengés • • •
Földcsuszamlás • • •
Föld- és kõomlás • • •
Ismeretlen földalatti üreg és építmény beomlása • • •
Idegen jármû nekiütközése • • •
Légijármû és rakományainak ütközése • • •
Árvíz • • •
Vezetékes vízkár • • •
Felelõsségbiztosítás 3 000 000 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Üvegtörés – • •
Zárcsere költsége – • •
Betöréses lopás kockázatok – • •
Kerti dísznövények tûz- és elemikár biztosítása – • •
Fagyasztott, hûtött élelmiszerek megromlása – – •
Elveszett okmányok és bankkártya pótlási költsége – – •

Választható kiegészítõ biztosítás Kártérítési limit (eFt)

Beázási károk biztosítása 25 50 100
Kiegészítõ assistance szolgáltatás 25 35 50
Kiegészítô temetési biztosítás 150 300

Külön díjért az alapbiztosítási csomaggal megegyezõ csomaggal választható kiegészítõk

Választható kiegészítõ biztosítás „Standard” „Bõvített” „Extra”

Kiegészítõ vállakozói vagyonbiztosítás • • •
Kiegészítõ nyaraló biztosítás • • •

Külön díjért bármelyik biztosítási csomaghoz szabadon választható kiegészítõk

Választható kiegészítõ biztosítás

Kiegészítõ balesetbiztosítás „Adjunktus” „Docens” „Professzor”
Kiegészítõ mezõgazdasági tûz- és elemikár bizt. • • •
Kiegészítõ üvegbiztosítás • • •

(kivéve 
üvegtetõ, 
üvegezett 
elõtetõ, 
télikert)

3. számú melléklet
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Kiegészítõ balesetbiztosítás választható szolgáltatási csomagjai

36

Kockázatok
Biztosítási csomagok biztosítási összegei (eFt)

„Adjunktus” „Docens” „Professzor”

Baleseti halál 150 300 400
Baleseti rokkantság 300 400 500
Csonttörés, csontrepedés 8 10 12
Baleseti mûtéti térítés
– I. csoportba tartozó mûtétek 8 10
– II. csoportba tartozó mûtétek 20 25
– III. csoportba tartozó mûtétek – 40 50
– kiemelt mûtétek 80 100
– replantáció 120 150
Baleseti kórházi napi térítés (önrész 3 nap) – 1,5 2

4. számú melléklet
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Harmónia lakásbiztosítás
Ügyféltájékoztató és feltételek

LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK



Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság

Székhely: H-1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. • Telefon: (06-1) 279-4000 • Telefax: (06-1) 361-0091
Telephely és ügyfélszolgálat: H-1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.
Postacím: H-1519 Budapest, Pf.: 271 • info@groupama.hu • www.groupama.hu
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