
Komfort & nyugalom
lakóépület-biztosítás
Érvényes: 2016. január 1-tôl

Feltétel



Ügyféltájékoztató

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t tisztelte meg.
Az alábbiakban rövid tájékoztatót nyújtunk társaságunk eredményeiről, felügyeleti szervünk megnevezéséről és szék-
helyéről, valamint a biztosítási szerződés legfontosabb jellemzőiről.

1.  Az UNIQA Biztosító Zrt. a magyar biztosítási piac egyik legnagyobb szereplője. Jogelődei révén több mint két év-
tizedes múlttal és évről évre növekvő díjbevétellel a biztosítótársaságok között a 7. helyet foglalja el.

    A társaság székhelye:
    1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. · Tel.: +36 1 5445-555

    A tulajdonosi szerkezet:
    UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Bécs)         99,92% 
    UNIQA International Versicherungs-Holding AG (Bécs)                     0,08%
    Alaptôke: 4079160000 Ft 

2.  Az UNIQA Biztosító Zrt. felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti Bank
    székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 

3.  A biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó esetleges panaszát szóban (személyesen,
telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)
terjesztheti elő a Feltételek XII. pontjában foglaltak szerint. 

    Amennyiben ennek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. tv.-ben rögzített feltételei fennállnak, pa-
naszával a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest, BKKP Pf.: 172) vagy a Magyar Nemzeti Bankhoz
(1534 Budapest, BKKP Pf.:777), vagy a Polgári Perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A panaszke-
zeléssel kapcsolatos további tudnivalókat megismerheti a társaságunk székhelyén (1134 Budapest, Róbert K. krt.
70.-74.) megtalálható Ügyfélszolgálaton, valamint a www.uniqa.hu honlapon közzétett Panaszkezelési Szabály-
zatból.

4.  A biztosítási szerzôdés jellemzôi

    A Komfort & nyugalom fantázianévvel ellátott lakóépület-biztosításbiztosítás ún. alapcsomag és kiegészítő modulok
rendszerében kínálja a biztosítási fedezeteket. A biztosító kockázatviselése az ajánlaton feltüntetett kockázatokra,
és a velük kapcsolatban felmerült károkra terjed ki.

    A biztosítási események meghatározását és az általános kizárásokon túlmenően más esetleges kizárásokat, valamint
a biztosítható vagyoncsoportokat a szerződés különös feltételei részletesen tartalmazzák.

    A biztosítási események bejelentését, módját, határidejét az általános feltételek kárbejelentéssel, kárrendezéssel
foglalkozó fejezete részletezi. Ugyanitt került meghatározásra a díjfizetésre, ill. a biztosítottnak, szerződő félnek a
szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire, azok teljesítésének módjára, idejére, teljesítésük elmaradásának kö-
vetkezményeire vonatkozó rendelkezések.

    Az általános feltétel ezen kívül tartalmazza az értékkövetés részletes szabályozását, az egyes igények elévülési idejét.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókat az általános feltétel XI. fejezete tar-
talmazza. Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsértése nélkül – a biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően – az általános feltétel  XI./6.-9.pontjában meghatározott
szervezeteknek továbbíthatja. 

    A biztosítási ajánlat aláírása előtt kérjük, szíveskedjen figyelembe venni a következőket:
    • A megkötendő biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerződés általános

és különös feltétel, valamint záradékok és mellékletek előírásai az irányadók!
    • Kéjük szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és ajánlatát csak ezt követően aláírni!
    • A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek, a szerződő (biztosított) nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a biz-

tosító valamely szervezeti egységének a tudomására jut.

    A biztosított a káreseményt a szabályzatokban megjelölt módon és időn belül köteles a biztosítónak bejelenteni a
következő elérhetőségek valamelyikén:      Telefon: +36 1/20/30/70 1 544-5555

                                                                     Telefax: +36 1 2386-144
                                                                     E-mail: vagyonkar@uniqa.hu
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Az aláb bi ál ta lá nos fel té te lek alap ján az UNIQA Biztosító Zrt.
(továb biak  ban biz to sí tó) – az egyes biz to sí tá sok kü lön fel té te lei
sze rint – meg ha tá ro zott jö vô be ni ese mény (biz to sí tá si ese mény)
be kö vet ke zé sé tôl füg gôen a biz to sí tá si szer zô dés ben ki kö tött
kár té rí té si összeg meg fi ze té sé re kö te le zi ma gát a szer zô dô (biz -
to sí tott) ál tal fi ze tett díj el le né ben.

I. Szer zô dô/biz to sí tott

1. Va gyon biz to sí tá si szer zô dést az köt het, aki a va gyon tárgy
meg óvá sá ban ér de kelt (to váb biak ban: biz to sí tott), vagy az,
aki a szer zô dést ilyen – jo gi vagy ter mé sze tes – sze mély ja-
vá ra kö ti (to váb biak ban: szer zô dô).

2. A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a biz to sí tott jo go sult.

3. Ha a biz to sí tást nem a biz to sí tott, ha nem az ô ja vá ra har ma -
dik sze mély kö töt te, a díj fi ze té si kö te le zett ség a szer zô dôt ter -
he li, a biz to sí tó a jog nyi lat ko za tot hoz zá in té zi és ô kö te les a
nyi lat ko za tok meg té te lé re is.

II. A biz to sí tá si szer zô dés lét re jöt te

1. A biz to sí tá si szer zô dés a fe lek írás be li megál la po dá sá val jön
lét re. A szer zô dô (biz to sí tott) a szer zô dés meg kö té sét írás be li
aján lat tal kez de mé nye zi. 

2. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az aján laton jelzett idôponttal,
de leg korábban az ajánlat aláírá sát kö ve tô na pon 00 óra kor
kez dô dik, fel té ve, ha a biztosító az elutasítás jogával nem él,
és a szer zô dô a biz to sí tás elsô díját maradéktalanul megfi-
zette.

3. Az aján la tot a beér ke zés tôl szá mí tott 15 na pon be lül a biz to -
sí tó eluta sít hat ja. Ha ezen ha tár idôn be lül eluta sí tá si  jo gá val
nem él, ak kor az aján lat el fo ga dott nak mi nô sül, a szer zô dés
pe dig az aján lat tar tal má nak meg fe le lôen jön lét re, az aján-
lat átadá si idô pont já ra vissza me nô ha tállyal.

Ha a szerzôdés nem jön létre, a díj visszajár.

III. A biz to sí tá si szer zô dés tar ta ma és meg szû né se

1. A szer zô dés – ha a fe lek írás ban más ként nem ál la pod nak
meg – ha tá ro zat lan tar ta mú.

2. A biz to sí tá si idô szak egy év, a biz to sí tá si év for du ló pe dig a
szer zô dés lét re jöt té nek nap ja. A fe lek a szer zô dést a biz to sí-
tási idô szak vé gé re, azt legalább 30 nap pal megelô zôen írás -
ban fel mond hat ják.

3. A ha tá ro zott idô tar tam ra kö tött szer zô dés biz to sí tá si idô sza ka
a megál la po dás sze rin ti idô tar tam, az ilyen szer zô dés a le já-
rat nap ján meg szû nik.

IV. A díj fi ze tés rend je

1. A biz to sí tás el sô dí ja aján lat té tel kor ese dé kes, min den ké sôb bi
díj pe dig an nak az idô szak nak el sô nap ján ese dé kes, amely -
re a díj vo nat ko zik. 
(1) Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a bizto-
sító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett –
a szerződő felet a felszólítás elküldésétől számított harminc
napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. 
A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az ese-

dékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha
a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton ér-
vényesíti.
(2) Abban az esetben, ha a szerződés az (1) bekezdésben írt
módon, a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében
szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított
százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázat-
viselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a
megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve,
hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.

2. Amennyi ben a szer zô dô fe lek rész let fi ze tés ben ál la pod tak
meg, a kint lé vô rész le tek kel a szer zô dô tar to zik, de ezek
meg fi ze té se csak a meg je lölt idô pont ban vá lik ese dé kes sé.
Ha a szer zô dô hát ra lék ba ke rül, vagy a biztosítási esemény
bekövetkezése miatt a szerzôdés megszûnik, az adott biz to -
sí tá si idô szak ra já ró tel jes díj ki fi ze té se ese dé kes sé vá lik.

V. Biz to sí tá si összeg

1. A va gyon tár gyak biz to sí tá si össze gét a szer zô dô ha tá roz za
meg. A biz to sí tá si összeg nem ha lad hat ja meg a biz to sí tott
va gyon tár gyak új ál la pot ban va ló felépí té sé nek (hely reál lí tá -
sá nak) költ sé geit, il le tô leg új ál la pot ban va ló be szer zé sé nek
ér té két.

2. Ha a biz to sí tá si összeg ala cso nyabb, mint a va gyon tárgy kár -
idô pon ti új ér té ke (hely reál lí tá si költ sé ge), a biz to sí tó arány -
la gos kár té rí tést fi zet, azaz a kárt csak olyan arány ban té rí ti
meg, ahogy a biz to sí tá si összeg az új ál la pot ban va ló felépí -
tés, hely reál lí tás költ sé gei hez, il le tô leg az új ál la pot ban va ló
be szer zés ér té ké hez arány lik. A biz to sí tó nem ér vé nye sí ti az
alul biz to sí tás kö vet kez mé nyeit, ha an nak mér té ke nem ha -
lad ja meg a biz to sí tá si összeg 10%-át.

3. A biz to sí tá si szer zô dés ben fel so rolt va gyon tár gya kat, il let ve
va gyon  cso por to kat a szer zô dô fe lek a kö vet ke zôk sze rint te -
kin tik biz to sí tott nak:
a) a té te le sen fel so rolt va gyon tár gya kat a fe lek a té te len ként

meg je lölt biz to sí tá si összeg ere jéig te kin tik biz to sí tott nak,
ami kor is a kár té rí tés fel sô ha tá rát az egyes va gyon tár gyak -
ra megadott biz to sí tá si összeg ké pe zi.

b) az azo nos szem pon tok alap ján össze vont va gyon cso por -
to kat a fe lek a meg je lölt biz to sí tá si összeg ere jéig te kin tik
biz to sí tott nak, mely összeg egy ben a kár té rí tés fel sô ha-
tá ra is. Az egyes szer zô dés-té te lek be tar to zó va gyon tár -
gya kat a biz to sí tó úgy te kin ti a kár ren de zés so rán, mint ha
kü lön let tek vol na biz to sít va.

c) az alul biz to sí tás té nyét a biz to sí tá si szer zô dés min den
egyes va gyon tár gyá nál, és va gyon cso port já nál kü lön-kü -
lön kell megál la pí ta ni.

4. A biz to sí tó szol gál ta tá sát kor lá toz hat ja:
a) a biz to sí tá si össze gen be lü li kár té rí té si ma xi mum (li mit)

meg ha tá ro zá sá val;
b) a kár össze gé hez kap cso ló dó ön rész meg ha tá ro zá sá val.

5. A biz to sí tó – a szer zô dô hoz zá já ru lá sá val – az újérték biz to sí -
tás fenn tar tá sa ér de ké ben au to ma ti kus ér ték kö ve tô in de xet
al kal maz hat. Az ér ték kö ve tés alap ja a Köz pon ti Sta tisz ti kai
 Hiva tal ál tal kiadott épí tô ipa ri és fo gyasz tói ár in dex, me lytôl 
a biz to sí tó ±3% ponttal eltérhet, és melyet biz to sí tá si évfor-
dulókor vesz fi gye lem  be és en nek meg fe le lôen mó do sít ja a
biz to sí tá si össze get, il let ve a biz to sí tá si dí jat. Az ér ték kö ve tés -
sel mó do sí tott biz to sí tá si összeg az elô zô biz to sí tá si idô szak

Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás általános feltételei



biz to sí tá si össze gé nek és a KSH in dex szá má nak szor za ta. A
biz  to sí tá si összeg mó do sí tá sá ról a biz to sí tó a biz to sí tá si év -
for du lót megelô zôen ér te sí ti a szer zô dôt. Ha a szer zô dô a
mó do sí tás hoz nem já rul hoz zá, írás ban kér he ti biz to sí tá sá nak
ere de ti össze gek re va ló visszaál lí tá sát. Ha a szer zô dô az ér -
ték kö ve tést írá sos for má ban nem el lenzi vagy ar ra nem nyi -
lat ko zik, úgy azt el fo ga dott nak kell te kin te ni.

6. Az in de xá lást kö ve tôen a fel té te lek ben meg lé vô összeg ha tá -
rok (limi tek) vál to zat la nok ma rad nak.

VI. Ál ta lá nos ki zá rá sok

1. A biz to sí tá si fe de zet nem ter jed ki:
a) har ci cse lek mé nyek, há bo rús ese mé nyek és terrorcselek -

mé nyek ál tal oko zott ká rok ra, to váb bá har ci esz kö zök ál -
tal oko zott sé rü lés re vagy rom bo lás ra, va la mint ka to nai
vagy pol gá ri ha tó sá gok ren del ke zé sei miatt ke let ke zett ká -
rok ra.

b) fel ke lés, lá za dás, za var gás, fosz to ga tás, sztrájk, tüntetés,
el bo csá tott mun ká sok vagy mun ka he lyi rend za va rás ban
részt ve vôk, vagy bár mi lyen po li ti kai szer ve zet tel kap cso -
lat ban, il let ve an nak ne vé ben fel lé pô sze mé lyek miatt vagy
ve lük össze füg gés ben ke let ke zett ká rok ra;

c) a fel sza ba du ló nuk leá ris ener gia ká ro sí tó ha tá sá val, vagy
su gár zó anya gok bár mi lyen cé lú fel hasz ná lá sá val össze füg -
gés ben ke let ke zô ká rok ra, még ab ban az eset ben sem, ha
ezek a kü lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese -
mé nyek for má já ban je lent kez nek.

2. Je len ki zá rá so kon kí vül a biz to sí tá si szer zô dés és a kü lö nös fel -
té te lek to váb bi ki zá rá so kat is tar tal maz hat nak.

VII. A szer zô dô (biz to sí tott) köz lé si 
és vál to zás-be je len té si kö te le zett sé gei

1. A szer zô dô (biz to sí tott) a szer zô dés kö tés kor kö te les a biz to -
sí tás el vál la lá sa szem pont já ból min den olyan lé nye ges kö rül -
ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lye ket is mert, vagy is mer-
nie kel lett. 

2. A szer zô dô nek (biz to sí tott nak) be kö vet ke zé sük tôl szá mí tott 
8 na pon be lül a biz to sí tó nak be kell je len te nie:
a) ha a va gyon ér ték 10%-át meg ha la dó mér té kû vál to zás

tör tént, ami a biz to sí tá si szer zô dés ben sze rep lô biz to sí tá si
összeg mó do  sí tá sát in do kol ja. 

b) ha a biz to sí tá si szer zô dés ben sze rep lô va gyon tár gyak ra to -
váb bi biz to sí tást kö tött;

c) a biz to sí tott va gyon tár gyak ra bár mi lyen jel zá log lett ter -
hel ve, a jo go sult meg je lö lé sé vel; 

d) a biz to sí tott va gyon tár gyak bér be adá sát.

3. Ha a szer zô dô (biz to sí tott) a szer zô dés ben meg ha tá ro zott lé-
nye ges kö rül mé nyek vál to zá sát 8 na pon be lül a biz to sí tó -
nak írás ban nem je len ti be, a biz to sí tó kár té rí té si kö te le zett -
sége nem áll be, kivéve,ha a szerződő fél bizonyítja,hogy az
elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a
szerződéskötéskor  ismerte,vagy az nem hatott közre a biz-
tosítási esemény bekövetkeztében.

4. Ha a biz to sí tó csak a szer zô dés kö tés után sze rez tu do mást a
szer zô dést érin tô lényeges körülményekről vagy azok válto-
zásáról 15 na pon be lül javas la tot te het a szer zô dés mó do sí -
tá sá ra, il le tô leg – ha a koc ká za tot a fel té tel ér tel mé ben nem
vál lal ja – a szer zô dést 30 nap ra írás ban fel mond hat ja.

5. Ha a szer zô dô (biz to sí tott) a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad ja
el, vagy ar ra 15 na pon be lül nem vá la szol, a szer zô dés a mó -
do sí tó ja vas lat köz lé sé tôl szá mí tott 30. na pon meg szû nik. 

6.Ha a biz to sí tó a 4. pont ban meg ha tá ro zott jo gai val nem él,
a szer zô dés az ere de ti tar ta lom mal ha tály ban ma rad.

VIII. Kár be je len tés, kár ren de zés

1. A szer zô dô nek (biz to sí tott nak) a kár ese ményt an nak be kö -
vet kez te után ha la dék ta la nul, de leg ké sôbb a tu do má sá ra ju -
tá sá tól szá mí tott 2 mun ka na pon be lül írás ban be kell je len -
te nie a szer zô dést ke ze lô szer ve ze ti egy ség nél, meg kell ad nia
a szük sé ges fel vi lá go sí tá so kat, va la mint le he tô vé kell ten nie
a be je len tés és a fel vi lá go sí tás tar tal má nak el lenôr zé sét.
Amennyi ben a fen tiek el mu lasz tá sa miatt lé nye ges kö rül mé -
nyek (a kár té rí tés jo ga lap ja, a kár ese mény be kö vet kez té nek
ide je, a kár össze ge) ki de rít he tet len né vál nak, a biz to sí tó kö -
te le zett sé ge nem áll be. 

2. A tûz, be tö ré ses lo pás, rab lás ká ro kat azok fel fe de zé sé vel egy -
ide  jû leg az el sô fo kú tûz ren dé sze ti ha tó ság nak il let ve az ille -
té kes rend ôr ha tó ság nak is be kell je len te ni.
Be tét köny vek, ér ték pa pí rok el tû né se ese tén a szer zô dô kö te -
les ha la dék ta la nul zá rol tat ni a ki fi ze tést és megin dí ta ni a hir -
det mé nyi el já rást. 

3. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se után a biz to sí tott va gyon -
tárgy ál la po tá ban a szer zô dô (biz to sí tott) a kár fel vé te li eljá rás
megin du lá sáig, de leg ké sôbb a be je len tés tôl szá mí tott 5. na -
pig csak a kár eny hí tés hez szük sé ges mér té kig vál toz tat hat.
Amennyi ben az in do kolt nál na gyobb mér vû vál toz ta tás kö vet -
kez té ben a biz to sí tó szá má ra lé nye ges kö rül mé nyek tisztá zá sa
le he tet len né vá lik, szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be.

4. Ha a kár szem lét a biz to sí tó a be je len tés tôl szá mí tott 5. na -
pon be lül nem vég zi el, ak kor a biz to sí tott jo go sult a meg sé -
rült va gyon tárgy ja ví tá sá ra, hely reál lí tá sá ra in téz ked ni. A va -
gyon tárgy fel nem hasz nált, il let ve meg sé rült ré szeit azon ban
to váb bi 30 na pig vál to zat lan ál la pot ban meg kell ôriz ni. 

5. A szer zô dô nek (biz to sí tott nak) a kár összeg sze rû sé gét hi telt
ér dem lôen bi zo nyí tó ter ve ket, szám lá kat, kar to no kat, bi zony -
la to kat stb. – a biz to sí tó ké ré sé re – bár mi kor ren del ke zés re
kell bo csá ta ni.

6. Amennyi ben a biz to sí tott nak tu do má sá ra jut a tô le el tu laj do -
ní tott tár gyak hol lé te, ar ról ha la dék ta la nul kö te les a rend ôr -
sé get és a biz to sí tót ér te sí te ni, to váb bá a tár gyak azo no sí tá -
sá ra és vissza szer zé sé re min den tô le jog sze rûen el vár ha tót
meg ten ni.

7. A biz to sí tó a kár ki fi ze té sét tûz kár nál a tûz ren dé sze ti ha tó ság
ál tal kiadott ha tó sá gi bi zo nyít vány, be tö ré ses lo pás- és rab -
lás nál a nyo mo zó ha tó ság nyo mo zást meg szün te tô ha tá ro -
za tá nak meg kül dé sé hez, vagy a bí ró ság vég zé sé nek kéz hez
vé te lé hez kö ti.

Kárbejelentéshez szükséges dokumentumok
A biztosító a káresemény bekövetkezése esetén azon okiratok
bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak a káresemény bizo-
nyítására. A biztosító a szolgáltatása teljesítésének esedékes-
ségét csak olyan okirat bemutatásától teheti függővé, amely
a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve
a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához
szükséges. A biztosítási esemény bekövetkezését a biztosító
részére a szerződőnek, biztosítottnak, károsultnak bizonyíta-
nia szükséges. A káresemény bekövetkezése esetén a károk,
költségek bizonyítására alkalmasak okiratok, számlák, ható-
sági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyíté-
kok, amelyek a biztosítási esemény jogalapját, valamint
annak összegszerűségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a
szerződőnek, biztosítottnak, illetve a károsultnak joga van a
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biztosítási esemény, a károk és költségek igazolására – a bi-
zonyítás általános szabályai szerint – annak érdekében, hogy
követelését érvényesíthesse.

8. A biz to sí tó a kár té rí té si össze get a megál la pí tás tól szá mí tott
15 na pon be lül a biz to sí tott ré szé re fo rint ban fi ze ti meg. Ha
a szer zô dô (biz to sí tott) iga zo ló okirat be nyúj tá sá ra kö te le zett,
úgy a 15 na pos ha tár idô az utol só okirat beér ke zé sé nek nap -
já tól szá mí tan dó. A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak ké se del mes tel -
je sí té se ese tén a ma gyar pol gá ri jog sza bá lyai sze rint ké se -
del mi ka mat meg fi ze té sé re kö te les.

9. Ha a kár ren de zé si el já rás so rán megál la pí tást nyert a biz to sí -
tási szer zô dés ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese mény be kö -
vet kez té nek té nye, va la mint a jo ga lap is tisz tá zott, a biz to-
sí tó a ká ro sult ké ré sé re kár elô le get fo lyó sít hat.

IX. A biz to sí tott kár megelô zé si kö te le zett sé ge

1. A biz to sí tott a kár ese mé nyek megelô zé se és el há rí tá sa ér de -
ké ben kö te les min dent meg ten ni, il let ve a biz ton sá gi in téz -
ke dé se ket be tar tat ni.

2. A biz to sí tott he lyi sé gek zá rá sá ról – tá vol lét ese tén – a biz to -
sí tott kö te les gon dos kod ni, és min den ren del ke zés re ál ló biz -
ton sá gi be ren de zést üzem be he lyez ni.

3. A biz to sí tott kö te les az elekt ro mos víz- és gáz ve ze té kek, va -
la mint a hoz zá juk kap cso ló dó be ren de zé sek, ké szü lé kek, to -
váb bá a biz ton ság tech ni kai be ren de zé sek kar ban tar tá sá ról
gon dos kod ni, a ha tó sá gi és épí té sze ti elôírá so kat be tar ta ni.
A biz to sí tott kö te les a nem la kott épü le tek ve ze té keit, be ren -
de zé seit, fel sze re lé seit el zárni. Fû té si idény ben va la mennyi
víz ve ze té ket és be ren de zést víz te le ní te ni kell, ha azo kat át -
me ne ti leg nem üze mel te tik.

X. Men te sü lés

1. A biz to sí tó men te sül fi ze té si kö te le zett sé ge alól, amennyi ben
bi zo nyít ja, hogy a kárt jog el le ne sen:
a) a biz to sí tott, il let ve a szer zô dô fél,
b) a ve lük kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó (há zas társ,

egyeneságbeli ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt
gyer mek, az örök be fo ga dó, mos to ha és ne ve lô szü lô, va -
la mint test vér, élet társ, je gyes) szán dé ko san vagy sú lyo san
gon dat la nul okoz ták.

2. Amennyi ben a kár a kár megelô zé si kö te le zett sé gek el mu lasz -
tá sá val oko za ti össze füg gés be hoz ha tó, a biz to sí tó olyan mér -
ték ben men te sül fi ze té si kö te le zett sé ge alól, ami lyen mér ték -
ben a mu lasz tás a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ben
köz re ha tott.

XI. Adatkezelési tájékoztató

1. A jelen szerződéssel kapcsolatos adatokat a biztosító az ügyfél
hozzájárulása, továbbá a biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 135.§-a és
136.§-a alapján kezeli. A biztosító jogosult a biztosítási szer-
ződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szolgáltatásával
összefüggően tudomására jutott személyes, egészségi és üz-
leti adatok – törvényi előírásoknak megfelelő – teljes körű ke-
zelésére. A biztosító köteles a tudomására jutott adatokat biz-
tosítási titokként kezelni, és e titkot időbeli korlátozás nélkül
megtartani.

2. A biztosító részéről adatfeldolgozóként az UNIQA Software
Service GmbH (A-1029 Wien, Untere Donau Strasse 21.), 
a DEKRA-EXPERT Kft., a Europ Assistance Magyarország Kft.,

továbbá a biztosító által felkért szakértő és a biztosítási szer-
ződéssel kapcsolatban mindenkor kiszervezett tevékenységet
végző egyéb személyek, megbízottak járhatnak el. Az adato-
kat e személyek ismerhetik meg a vonatkozó jogszabályi fel-
tételek szerint. Az ügyfél adatai kezeléséről az adatkezelőnél
tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését, a kötelező
adatkezelés kivételével adatai törlését, zárolását, törvényben
meghatározott esetekben tiltakozhat adatai kezelése ellen,
továbbá jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bí-
rósághoz fordulhat. A pert az illetékes törvényszék előtt kell
megindítani, azonban azt az érintett – választása szerint – a
lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindíthatja. 

3. Biztosítási titok minden olyan – minősítetett adatot nem tar-
talmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő
rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító,
a biztosításközvetítő ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) sze-
mélyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodá-
sára vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött
szerződéseire vonatkozik.

4. A biztosító az általa kezelt adatokat – jogszabály eltérő ren-
delkezése hiányában – a biztosítási jogviszony fennállásának
idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a
biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt
ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos ada-
tot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél meg-
szűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása
nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs tör-
vényi jogalap.

5. A biztosítási titok tekintetében a biztosító a Bit. szerint jár el.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
– a biztosító, biztosításközvetítő ügyfele vagy annak törvé-

nyes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pon-
tosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
vagy

– a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

6. Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsértése
nélkül – a törvényben meghatározott esetekben – az alábbi
szervekhez továbbíthatja: a feladatkörében eljáró Felügyelet-
hez, nyomozóhatósághoz és ügyészséghez, bírósághoz, a bí-
róság által kirendelt szakértőhöz, bírósági végrehajtóhoz, a
természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró
főhitelezőhöz, Családi Csődvédelmi Szolgálathoz, családi va-
gyonfelügyelőhöz, hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőhöz, 
a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző által kirendelt szakértő-
höz, adóhatósághoz, nemzetbiztonsági szolgálathoz, Gazda-
sági Versenyhivatalhoz, gyámhatósághoz, egészségügyi ha-
tósághoz, titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos
információ gyűjtésére felhatalmazott szervhez, viszontbizto-
sítóhoz, együttbiztosításban részt vállaló biztosítóhoz, állo-
mány-átruházáskor az átvevő biztosítóhoz, a biztosító által
kiszervezett tevékenységet végző partnerhez, könyvvizsgáló-
hoz, fióktelep esetében a harmadik országbeli biztosítóhoz,
biztosításközvetítőhöz, alapvető jogok biztosához, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a Hpt.-
ben meghatározott pénzügyi intézményhez a pénzügyi
 szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási
szerződés vonatkozásában, a pénzmosás és terrorizmus
finanszí rozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvényben meghatározott feladatkörével összefüggésben el-
járó pénzügyi információs egységként működő hatósághoz
vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján eljáró magyar
bűnüldöző szervhez. A biztosítási titok megtartásának köte-
lezettsége alól kivételt képez az Európai Unió által elrendelt
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pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettség is.
Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a fel-
ügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében
a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító
tagja részére történő átadása.
A Bit. 147.§-ában meghatározott esetben és időtartamot kö-
vetően az üzleti titkot tartalmazó irat levéltári kutatások cél-
jára felhasználható. Üzleti- és biztosítási titok megtartására
vonatkozó kötelezettség alól kivételt képez továbbá a közér-
dekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános
adatra vonatkozó törvényben meghatározott adatszolgálta-
tási kötelezettség is.

7. A szerződés megkötésével a szerződő és a biztosított hozzá-
járulnak, hogy adataikat a biztosító harmadik országbeli (vi-
szont)biztosítóhoz, vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó
szervezethez továbbítsa.

8. A biztosítási szerződés megkötésével a szerződő kijelenti,
hogy rendelkezik az ajánlatban esetlegesen megnevezett har-
madik személyek felhatalmazásával azok adatainak megadá-
sára, továbbá, hogy az ajánlatban megnevezett harmadik
személyek hozzájárultak ahhoz, hogy az ajánlattal kapcsolat-
ban megadott adataikat – továbbá ezen adatok megválto-
zása esetén a megváltozott adatokat – a biztosító a jelen tá-
jékoztatóban részletezett módon teljes körűen kezelje,
továbbá harmadik országbeli (viszont)biztosítóhoz vagy har-
madik országbeli adatfeldolgozó szervezethez továbbítsa.  

9. A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érde-
kében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt
kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabá-
lyoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási
szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása cél-
jából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz, továbbá más
biztosító jogszabályoknak megfelelő megkeresésére a kért
adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határ-
időben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől szá-
mított tizenöt napon belül köteles átadni a megkereső biz-
tosítónak. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a
biztosítási titok megsértésének. A megkeresés illetve az ada-
tátadás a Bit. 161/A.§-ban rögzített adatokra vonatkozhat. 
A biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott
adatokat a jogszabályban meghatározott időpontig kezelheti.
A megkereső biztosító a megkeresésről, az abban szereplő
adatokról, továbbá a megkeresés teljesítéséről az ügyfelet a
biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az
ügyfél kérelmére az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben sza-
bályozott módon tájékoztatja.

XII. PANASZOK BEJELENTÉSE

Az Ügyfél az UNIQA Biztosító Zrt. magatartására, tevékenysé-
gére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személye-
sen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által át-
adott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)
terjesztheti elő az alábbiak szerint:
a)   személyesen írásban vagy szóban a biztosító Ügyfélszol-

gálatán (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.) ügyfél-
fogadási időben,

b)   elektronikus úton (a panasziroda@uniqa.hu e-mail címen),
c)   telefonon (a biztosító Call Centerén keresztül az alábbi

telefon számokon: 
+36-1/20/30/70/544-5555, 1418-as rövidszám),

d)   telefax útján (az alábbi telefax számon: +36-1/238-6060),
e)   levélben (az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly

krt. 70–74.).

A panaszbeadványokon címzettként kérjük feltüntetni a Panasz-
kezelés megnevezést is. A panaszkezelési eljárás részletes sza-
bályairól [Panaszkezelési Szabályzat] a www.uniqa.hu
 honlapunkon nyújtunk tájékoztatást, valamint a szabályzat
szö vege megtalálható a biztosító székhelyén működő Ügyfél-
szolgálaton is.
A panasz biztosító általi elutasítása esetén amennyiben a panasz
a biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatása-
ival, megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak jog-
hatásaival kapcsolatos az Ügyfél:
a)   a Pénzügyi Békéltető Testülethez (továbbiakban: PBT, 

levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 172, 
telefon: +36-40-203-776, telefax: +36-1-489-9102, 
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) vagy

b)   a Polgári Perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordul-
hat.

Amennyiben a biztosító által elutasított panasz a Magyar Nem-
zeti Bankról (a továbbiakban: MNB) szóló 2013. évi CXXXIX.
törvény (MNB tv.) fogyasztóvédelmi rendelkezése megsértésé-
nek kivizsgálására irányul, úgy az Ügyfél az MNB [1534 Buda-
pest BKKP Pf. 777, telefon: +36-40-203-776, telefax: 
+36-1-489-9102, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu] fogyasz-
tóvédelmi eljárását kezdeményezheti.

A PBT és az MNB eljárás megindításának egyaránt feltétele
az, hogy az Ügyfél a(z) MNB tv. rendelkezései értelmében
fogyasztónak minősüljön, továbbá a jogorvoslat kezdeménye-
zését megelőzően a biztosítónál közvetlenül megkísérelje a vitás
ügy rendezését. 
Az MNB tv. alkalmazásában fogyasztó az önálló foglalkozásán
és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró ter-
mészetes személy. A panaszkezelés szempontjából nem minő-
sül fogyasztónak pl. a gazdasági társaság, a szövetkezet, a tár-
sasház, az ügyvédi iroda, vagy bármely más jogi személyiséggel
rendelkező szervezet, továbbá a biztosításközvetítő, illetve a biz-
tosító vagy biztosításközvetítő alkalmazásában álló/képviseleté-
ben eljáró személy.
Amennyiben az Ügyfél az MNB tv. rendelkezései értelmében
nem minősül fogyasztónak, a biztosító panaszt elutasító dön-
tésével szemben a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező bíróságnál kezdeményezhet
polgári peres eljárást.

A biztosító Felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777
Ügyfélszolgálati telefonszám: 36-40-203-776

XIII. Egyéb ren del ke zé sek

1. Amennyi ben a biz to sí tó ré szé rôl a kár ki fi ze tés meg tör tént, ôt
il le tik azok a jo gok, ame lyek ko ráb ban a biz to sí tot tat il let ték
meg a ká rért fe le lôs sze méllyel szem ben.

2. A biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô igé nyek a biz to sí tá si ese mény
be kö vet ke zé sé tôl szá mí tott ket tô év alatt évül nek el.

3. A fel té tel ben nem rög zí tett kér dé sek ben az ide vo nat ko zó
min den kor ha tá lyos magyar jog sza bá lyok ren del ke zé sei az
irány adók.
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A biz to sí tás ra je len kü lö nös fel té te le ken kí vül az UNIQA Biz to -
sí tó Zrt. La kó épü let-biz to sí tás ál ta lá nos fel té te lei nek ren del ke -
zé sei, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok al kal ma zan dók.

A biz to sí tás csak hasz ná lat ba vé te li en ge déllyel ren del ke zô épü le -
tekre ter jed ki.

I. Biz to sí tot tak kö re

1.  E kü lö nös fel té tel alap ján biz to sí tott le het a köt vény ben meg -
ne ve zett:

    a) la kó kö zös sé gi tu laj do no sok és tu laj do nos tár sak tu laj do ni
há nya duk ará nyá ban;

   b) a la kás szö vet ke zet vagy tár sas ház az UNIQA Biztosító Zrt.-
nél biz to sí tott la ká sai nak és az összes la kás ará nyá ban.

2. A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a biz to sí tott jo go sult.

II. Biz to sí tott va gyon tár gyak

A) Kö zös tu laj don 

A szer zô dés szem pont já ból kö zös tu laj don nak mi nô sül nek a tár -
sas há zi ala pí tó okirat ban, il let ve a la kás szö vet ke ze ti alap sza bály -
ban kö zös tu laj don ként meg je lölt épü let ré szek, szer ke ze ti és gé -
pé sze ti ele mek. 
Amennyi ben a fen ti okira tok (ala pí tó okirat, il let ve alap sza bály)
rész le tei ben nem ren del kez nek a kö zös tu laj do nú épü let ré szek -
rôl, ab ban az eset ben a szer zô dés ha tá lya alá vont biz to sí tott
va gyon tár gyak a kö vet ke zôk:

o  Kö zös tu laj do nú épü let ré szek:
    • alap- és fô fa lak, ha tá ro ló- és vá lasz fa lak, fö dé mek, ké mé -

nyek;
    • lá ba za ti és hom lok za ti va ko la tok;
    • te tô szer ke zet és fe dés;
    • csa tor na- és bel sô csa pa dék víz el ve ze tô rend szer.

o  Kö zös tu laj do nú és kö zös hasz ná la ti célt szol gá ló he lyi sé gek:
    • pad lás és pin ce he lyi sé gek;
    • mo só- és szá rí tó he lyi sé gek;
    • kö zös hasz ná la tú für dô szo ba, mos dó és WC;
    • tá ro ló he lyi sé gek (gyer mek ko csi, ke rék pár, kö zös tu laj do nú

in gó ság tá ro lá sá ra).

o  Egyéb kö zös tu laj do nú és hasz ná la tú te rü le tek:
    • lép csô ház, lift elô tér;
    • ka pu al jak;
    • fo lyo só rend sze rek (bel sô és kül sô fo lyo sók),
    va la mint a fen ti épü let ré szek, kö zös he lyi sé gek és kö zös hasz -

ná la tú te rü le tek bur ko la tai, szer ke ze ti leg funk cio ná li san be -
épí tett üve ge zé sei.

o  Kö zös tu laj don ré szét ké pe zô köz pon ti be ren de zé sek:
    • köz pon ti fû tô és me leg víz szol gál ta tó be ren de zé sek, esz kö -

zök, sze rel vé nyek kel együtt (ki vé ve a kü lön tu laj don ré szét
ké pe zô ve ze ték sza ka szo kat és fû tô tes te ket);

    • elekt ro mos ve ze té kek és a hoz zá tar to zó kiépí tett érin tés -
vé del mi rend szer ele mei (ki vé ve a kü lön tu laj don ré szét ké -
pe zô ve ze ték sza ka szo kat és elekt ro mos csat la ko zó kat);

    • víz-, csa tor na-, és gáz ve ze té kek a mû kö dés hez hoz zá tar to -
zó be ren de zé sek kel (ki vé ve a kü lön tu laj don ré szét ké pe zô
ve ze ték sza ka szo kat);

    • sze mély- és te her fel vo nó be ren de zé sek;
    • ka pu te le fon és ka pu csen gô be ren de zé sek a kiépí tett ve ze -

ték há ló zat tal együtt;

    • köz pon ti an ten na be ren de zé sek a hoz zá juk funk cio ná li san
kap cso ló dó kiegé szí tô be ren de zé sek kel (erô sí tô, elosz tó
stb.); (ki vé ve a kü lön tu laj don ré szét ké pe zô ve ze ték sza ka -
szo kat és csat la ko zó kat)

    • a beépí tett (nem mo bi li zál ha tó) sze mét le do bó és gyûj tô
be ren de zé sek.

o  Épít mé nyek
    • ke rí té sek, ka puk, jár da, gép ko csi be já ró stb.

B) Kü lön tu laj don

A szer zô dés szem pont já ból kü lön tu laj don nak mi nô sül nek a tár -
sas há zi ala pí tó okirat ban, il let ve a la kás szö vet ke ze ti alap sza bály -
ban kü lön tu laj don ként meg je lölt la ká sok és épü let ré szek.
Amennyi ben a fen ti okira tok (ala pí tó okirat, il let ve alap sza bály)
rész le tei ben nem ren del kez nek a kü lön tu laj do nú épü let ré szek -
rôl, ab ban az eset ben a szer zô dés ha tá lya alá vont biz to sí tott
va gyon tár gyak a kö vet ke zôk:
• la ká son be lü li rög zí tett bur ko la tok, ál mennye ze tek, nyí lás zá -

rók, kiépí tett ga lé riák, fény vé dô, -szû rô és sza bá lyo zó esz kö-
zök (re dôny, ro ló, re lu xa);

• a la ká son be lü li fi xen beépí tett szek ré nyek, ame lyek nem mo -
bi li zál ha tók;

• a la ká son be lü li nyí lás zá rók üve ge zé sei;
• elekt ro mos há ló zat a hoz zá juk csat la koz ta tott sze rel vé nyek kel

együtt (a la kás elekt ro mos fo gyasz tás mé rô jé tôl kez dô dôen);
• a la ká son be lü li vil lany boj ler, vil lany tûz hely, át fo lyó üze mû te -

le pí tett víz me le gí tôk;
• a la kás gázszerelvényezése, a hoz zá tar to zó me rô mû sze rek kel,

és te le pí tett fo gyasz tók kal (gáz ka zán, gáz tûz hely, gáz boj ler,
gáz  kon vek tor);

• a la ká son be lü li vízszerelvényezés (víz el lá tó, szenny víz és csa -
pa dék víz el ve ze tô rend sze rek és be ren de zé sek a hoz zá tar to zó
me rô mû sze rek kel, tar to zé kok kal, szi vattyúk kal, a tisz tál ko dás -
ra és egész ség ügyi cé lok ra szol gá ló be ren de zé sek kel együtt
(WC, für dô- és mos dó be ren de zé sek);

• a la kás és az ér té kek vé del mét el lá tó esz kö zök és be ren de zé-
sek (rács, riasz tó, fal ba beépí tett ér ték tá ro ló).

C) Kö zös tu laj dont ké pe zô in gó sá gok

A biz to sí tá si fe de zet ki ter jed a tár sas ház, il let ve a la kó szö vet ke -
zet kö zös tu laj do nát ké pe zô, s a koc ká zat vi se lés he lyén el zár tan
tá rolt in gó sá gok ra is az aján la ton meg je lölt ér ték ha tá rig.

A biz to sí tás nem ter jed ki az aláb bi kö zös tu laj do nú in gó sá -
gokra:
• kész pénz, ér ték pa pír;
• ok má nyok, do ku men tá ciók, ké zi ra tok, ter vek, adat hor do zón

tá rolt in for má ciók;
• sza bad ban, il let ve nem le zárt he lyi ség ben tá rolt in gó sá gok;
• a la kó kö zös ség tag jai nak kü lön tu laj do nát ké pe zô in gó sá gok.

III. Biz to sí tott veszélynemek és ká rok

A biz to sí tó meg té rí ti azo kat a ká ro kat, ame lyek a biz to sí tott ve -
szély nemmel köz vet len oko za ti össze füg gés ben a biz to sí tott 
va gyon tár gyak ban azok meg ron gá ló dá sa, ér ték csök ke né se,
meg sem mi sü lé se, el tu laj do ní tá sa so rán a szer zô dés ha tá lya alatt
ke let kez tek.
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a rész le te zett veszélynemek kö zül a
biz to sí tá si aján la ton és köt vé nyen meg je lölt fe de zet tí pus (biz to -
sí tá si cso mag) koc ká za tai ra, s a ve lük kap cso lat ban fel me rült ká -
rok ra ter jed ki.

Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás különös feltételei



A) Biz to sí tá si csomagok

Alapcsomag kockázatai:
– tûz                                           
– vil lám csa pás                             
– rob ba nás
– vi har
– jég ve rés
– hó nyo más                                 
– szik la om lás
– kô om lás                                    
– föld csu szam lás
– is me ret len üreg beom lá sa
– is me ret len jár mû üt kö zé se
– légijármû le zu ha ná sa
– üveg tö rés

Opciós jelleggel köthetô kockázatok:
– ve ze té kes víz kár
– fel hô sza ka dás
– ár víz
– föld ren gés
– épü let fe le lôs ség biz to sí tás
– bô ví tett vezetékes vízkár
– lapostetôbeázá s
– ron gá lá si koc ká za tok

• be já ra ti ka pu
• la kás be já ra ti aj tók
• ka pu te le fon
• fal fir ka
• lift ron gá lá sa

– kü lön le ges üveg törése
– kö zös in gó ság biz to sí tá sa
– lakóközösség tagjai részérôl egymásnak okozott felelôsségi

károk biztosítása
– teremgarázsban tárolt gépjármûvek tûzbiztosítása

B) Biz to sí tott koc ká za tok

1. Tûz koc ká za tok

Je len fel té tel alap ján a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se és kár té rí té si fe -
le lôs sé ge nem ter jed ki ar ra az eset re, ha a koc ká zat vi se lé si he -
lyen A vagy B tûz ve szé lyes sé gi osz tály sze rin ti tûz ve szé lyes, 
il let ve rob ba nás ve szé lyes anya gok – ame lyek mennyi sé ge meg -
ha lad ja az ál ta lá nos ház tar tá si cé lú fel hasz ná lás mér té két – tá -
ro  lá sa, il let ve fel hasz ná lá sa, va la mint ilyen anya gok kal bár mi fé le
te vé keny ség vég zé se fo lyik.

1.1 Tûz 

Tûz biz to sí tá si ese mény alatt olyan anya gi vál to zá so kat is ki vál tó
oxi dá ciós fo lya ma tot ér tünk, amely gyul la dá si hô mér sék let kö -
vet kez té ben ön táp lá lóan, ter je dô-ké pe sen, hô- és fény ha tás
(láng gal égés) kí sé re té ben ala kul ki.
Je len fel té tel ér tel mé ben tûz alatt olyan tûz eset ér ten dô, amely
nem ren del te tés sze rû tûz tér ben ke let ke zett, vagy ott ke let ke -
zett, de azt el hagy ta, és önerô bôl to vább ter jedt.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek, így a biz to sí tá si fe de zet nem
ter jed ki:
a) mind azok ra a tûz ká rok ra, ame lyek a biz to sí tott va gyon tár gyak -

ban úgy ke let kez tek, hogy azo kat meg mun ká lás vé gett – vagy
egyéb cél ból – hasz nos tûz ha tás nak, hô ke ze lés nek ve tik alá;

b) nem tûz biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben fel lé pô gyul la dá si
hô mér sék let alat ti er je dés, be fül le dés, pör kö lô dés szín- és
alak vál to zás, zsu go ro dás, kor ró zió okoz ta ká rok ra;

c) per zse lés okoz ta ká rok ra (ki vé ve, ha tûz kö vet kez té ben ke let -
kez tek);

d) a tûz kár nél kü li füst, hô és ko rom okoz ta ká rok ra;
e) elekt ro mos gé pek ben, be ren de zé sek ben az elekt ro mos áram

ha tá sá ra ke let ke zô rend el le nes sé gek bôl adó dó ká rok ra (túl-
áram, túl fe szült ség, zár lat stb.).

1.2 Vil lám csa pás

Vil lám csa pás biz to sí tá si ese mény alatt olyan töl tés kiegyen lí tô -
dés bôl adó dó erô és hô ha tást ér tünk (nagy fe szült sé gû vil la mos
ki sü lés), mely rom bo ló, gyúj tó, ége tô ha tás sal, vagy a ve le
együtt já ró in du kált fe szült ség gel köz vet le nül, vagy köz ve tett
úton okoz kárt a biz to sí tott va gyon tár gyak ban.

Je len fel té tel ér tel mé ben a biz to sí tó meg té rí ti a biz to sí tott elekt -
ro mos gé pek ben, ké szü lé kek ben és be ren de zé sek ben a vil lám -
csa pás miat ti túl fe szült ség vagy in duk ció ál tal oko zott ká ro kat is.
Az elôírt vil lám há rí tó rend szer hiá nya, vagy kar ban tar tá sá nak el -
mu lasz tá sa men te sí ti a biz to sí tót kár té rí té si kö te le zett sé ge alól.

1.3 Rob ba nás 

Rob ba nás biz to sí tá si ese mény alatt a gá zok, gô zök ter jesz ke dé -
si haj lan dó sá gán ala pu ló, hir te len fel lé pô hang ha tás sal együtt
já ró erô meg nyil vá nu lást ért jük. Va la mely tar tály, vagy nyo más -
tar tó edény ese té ben a rob ba nás csak ak kor áll fenn, ha fa la za ta
oly mér ték ben re ped szét, hogy a tar tá lyon kí vü li és be lü li nyo -
más kü lönb ség hir te len egyen lí tô dik ki.

Nem mi nô sül nek biz to sí tá si ese mény nek:
a) bel sô égé sû mo to rok égésterében fel lé pô rob ba ná sok;
b) üze me lés sel összefüggô me cha ni kus ha tá sok (víz lö kés, csô -

tö rés stb.);
c) re pü lô gé pek okoz ta hang rob ba nás;
d) össze rop pa nás (implózió);
e) ha tó sá gi en ge dély hez kö tött terv sze rû rob ban tás.

2. Ele mi ká rok

2.1 Vi har kár

Vi har kár nak te kin ten dôk azok a ká rok, ame lye ket legalább 
15 m/s se bes sé gû szél nyo mó- és szí vó ha tá sa a biz to sí tott va -
gyon tár gyak ban okoz nak, be leért ve a vi har ál tal meg bon tott 
te tôn tör té nô egyide jû beázás miat ti ká ro kat is. A biz to sí tá si fe -
de zet nem ter jed ki a he lyi sé gen be lü li lég áram lás (hu zat) miatt
ke let ke zett ká rok ra. A lég moz gás se bes sé gét az adott idô pont -
ban és he lyen – vi ta tott eset ben – az Or szá gos Me teo ro ló giai 
In té zet, il let ve an nak jog utód ja  iga zol ja.

2.2 Jég ve rés

Jég sze mek for má já ban le hul ló csa pa dék ál tal a biz to sí tott va -
gyon tár gyak ban oko zott tö rés, ron cso lás, sé rü lés, va la mint a
jég ve rés ál tal meg bon tott te tôn tör té nô egyide jû beázás.

2.3 Hó nyo más

Nagy mennyi ség ben fel gyü lem lô hó sta ti kus nyo má sa ál tal a
biz to sí tott épü let ben oko zott kár.

A biz to sí tó kár té rí té si kö te le zett sé ge ki ter jed azok ra a ká rok ra is,
ame lye ket:
a) a biz to sí tott épü let be a hó nyo más ál tal meg ron gált te tôn ke -

resz tül a biz to sí tá si ese ménnyel egyide jû leg beöm lô csa pa-
dék a biz to sí tott va gyon tár gyak ban okoz;

b) az ol va dás kor a biz to sí tott épü let rôl le csú szó hó az épí tés ügyi
elôírás nak meg fe le lô ál la po tú, hiány ta lan hó fo gók meg lé te
ese tén az eresz csa tor ná ban és a szer zô dés ben biz to sí tott épü -
let szer ke ze ti elem ben okoz.
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2.4 Szik la om lás, kô om lás, föld csu szam lás

Azok a ká rok, ame lye ket a le hul ló, il le tô leg a he lyük rôl el moz -
duló szik la da ra bok, kô zet da ra bok, va la mint föld tö meg a biz to -
sí tott va gyon tár gyak ban okoz nak.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó:
a) tu da tos em be ri te vé keny ség kö vet kez mé nye ként fel lé pô ká -

ro kat;
b) az épü le tek alat ti fel töl té sek üle pe dé se, süllye dé se miat ti ká -

ro kat;
c)  a tám fa lak ki vi te le zé si, vagy ter ve zé si hi bá ja miatt fel lé pô ká -

ro kat, il let ve ha a kár a tám fal kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sa
kö vet kez té ben ke let ke zett. Ugyan csak men te sül a biz to sí tó a
kár té rí tés alól, ha a te rep sta ti kai vi szo nyai tám fal megépí té -
sét tet ték vol na szük sé ges sé, de azt va la mi lyen ok ból ki fo lyó lag
nem épí tet ték meg, s emiatt kö vet ke zett be a kár ese mény.

2.5 Is me ret len épít mény, üreg beom lá sa

Azok a ká rok, ame lyek azál tal kö vet kez nek be, hogy a ter mé sze -
tes egyen sú lyi ál la pot kül sô erô ha tás kö vet kez té ben meg szû nik,
ezál tal hir te len ta laj el moz du lás, om lás kö vet ke zik be. Is me ret len
üreg az, amely az épí té si en ge dély ben nem sze re pel, vagy a ha -
tó sá gok ál tal nincs fel tár va.

Nem té rít kárt a biz to sí tó, ha az is me ret len üreg beom lá sa bá -
nyá ban, bá nyá sza ti te vé keny ség köz ben, il le tô leg fel ha gyott  
bá nyák ban tör tént.

2.6 Is me ret len jár mû üt kö zé se

Az a kár, ame lyet az is me ret len jár mû, il let ve an nak ra ko má nya
a biz to sí tott va gyon tárggyal va ló köz vet len üt kö zé se so rán okoz.

2.7 Lé gi jár mû, il let ve ra ko má nyai nak le zu ha ná sa

Az a kár, ame lyet sze mély zet ál tal irá nyí tott lé gi jár mû ré szei nek
il let ve ra ko má nyá nak üt kö zé se vagy le zu ha ná sa okoz, ide ért ve
ezen ese mé nyek miat ti ol tás, men tés, bon tás vagy kiürí tés so -
rán ke let ke zett ká ro kat is.

3. Üveg tö rés

Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül a biz to sí tott üve gek ben ke let -
ke zett tö rés- vagy re pe dés kár.

3.1 Az üveg tö rés biz to sí tás ke re té ben a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se
ki ter jed:
a) Az épü let be szer ke ze ti leg beépí tett aj tók és ab la kok va la mint

az er kély és loggia 10 mm-nél nem vas ta gabb sík üve gei re, hô -
szi ge te lô, drót- il let ve ka ted rál üve gei re 5 m2/táb la mé re tig.

b) Olyan aka dá lyok (vé dô rá csok, bel sô zá rak és ha son ló a nyí -
lás zá ró ra sze relt tár gyak) le- és vissza sze re lé si költ sé gei re,
ame lyek az üveg pót lást le he tet len né te szik.

3.2 A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se csak kü lön megál la po dás ese tén
(KF-9 al kal ma zá sa) ter jed ki az aláb biak ra:
a) a 4.1 a) pont ban meg ha tá ro zott táb la mé re tet meg ha la dó

és/vagy 10 mm üveg vas tag ság fe let ti üve gek;
b) épü let szer ke ze ti üve gek, mint pl. üveg te tôk, üveg fa lak, tü -

kör fa lak, por tál üve ge zé sek, ve ran da és kor lát üve ge zés;
c)  üveg épí tô ele mek, mint pl. üveg tég la, üveg-te tô cse rép,

copolit üve gek;
d) nö vény há zak, té li ker tek, ak vá riu mok, ter rá riu mok üve ge zé se;
e)  kü lön le ges ki vi te le zé sû üve gek, mint pl. a tü kör- és fény -

vissza ve rô, a biz ton sá gi, a fó liá val bo rí tott, a ple xi és akryl, a
sav val ma ra tott, homokfúvott üve gek, a dí szí tett és dísz üve -
ge zé sek, üveg ke rá mia la pok és tü kör csem pék;

f)  az üveg fe lü le ten el he lye zett fény tö rô és egyéb fó liák ban va -
la mint az üveg fe lü le ten lé vô de ko rá ció ban az üveg tö rés miatt
ke let ke zett ká rok.

3.3 A biz to sí tó nem té rí ti meg:
a) az üveg fe lü le tén, vagy an nak dí szí té sé ben (ideért ve a fény -

vé dô be vo na to kat és fó liá kat is) kar co lás sal, ki pat tog zás sal
(kagy ló tö rés sel) ke let ke zett ká ro kat;

b) a biz to sí tott üveg ke re té ben (fog la la tá ban) ke let ke zett ká ro kat;
c)  a biz to sí tás meg kö té se kor már tö rött, re pedt vagy tol dott

üve gek ben ke let ke zett to váb bi ká ro kat;
d) a ta po só üve gek ben, üveg dísz tár gyak ban, csil lá rok üve ge zé -

sé ben, neo nok ban és egyéb fény for rá sok ban ke let ke zett ká ro -
kat;

e) az épü let átépí té se miatt vagy ide jén ke let ke zett kárt, be leért -
ve a biz to sí tott üveg át he lye zé se, vál toz ta tá sa so rán ke let ke -
zô ká ro kat.

IV. Költ sé gek

Meg té rí ti a biz to sí tó a biz to sí tá si ese ménnyel kap cso la tos, alább
fel so rolt, in do kolt és cél sze rû költ sé ge ket, ha e költ sé gek a biz to sí -
tot tat ter he lik. A kár té rí tés fel sô ha tá ra a biz to sí tá si összeg 1%-a.
a) Bon tá si, tör me lék el ta ka rí tá si és ta ka rí tá si költ sé gek.
b) Kár eny hí tés in do kolt, és iga zolt költ sé gei.

A biz to sí tó nem té rí ti meg az el ma radt ha szon ból, il let ve a he -
lyi sé gek hasz nál ha tat lan sá gá ból ere dô kár igé nye ket.

V. Koc ká zat vi se lé si hely

A biz to sí tás he lye a köt vény ben fel tün te tett cím.

Kár ki fi ze tés

A kár té rí tés a biz to sí tó ál tal kért okira tok kö zül az utol só okirat
beér ke zé se után két hét tel ese dé kes, a Komfort & nyugalom 
la kó épü let-biz to sí tás ál ta lá nos fel té te lei fi gye lem be vé te le mel -
lett.

1.  A biz to sí tó a ká ro kat a kár be kö vet ke zé sé nek idô pont já ban
ér vé nyes be szer zé si új ér té ken, il let ve a hely reál lí tá si költ sé -
gen té rí ti meg, ki vé ve a kö vet ke zô (2.) pont ban fel so rolt ese -
te ket. A biz to sí tó a kár össze gé bôl le von ja a ma rad vá nyok ér -
té két, va la mint azon össze ge ket, ame lyek a biz to sí tott nak
har ma dik sze mé lyek bár mely jog cí men tör té nô ki fi ze té sei
alap ján meg té rül nek.

2.  Kár idô pon ti avult ér té ken ke rül té rí tés re:
    • azok nak a la kó épü le tek nek a ká ra, ame lyek nek a kár idô pon -

ti avult sá ga a 75%-ot elér te vagy meg ha lad ta;
    • fes tés, má zo lás, ta pé tá zás, min den ne mû fal- és pad ló bur -

ko lat ban ke let ke zett kár, ha a 20%-os avult sá got elér te,
vagy meg ha lad ta.

3.  Ja ví tás sal, ré szek pót lá sá val (rész le ges ká rok) – be leért ve a fes -
tés, má zo lás, ta pé tá zás, min den ne mû fal- és pad ló bur ko lat
rész le ges ká rait is – hely reál lít ha tó ká rok ese té ben a biz to sí tó
a ja ví tá si és hely reál lí tá si költ sé get té rí ti meg. A hely reál lí tá si
költ ség azon ban nem ha lad hat ja meg a tel jes (totál) kár cí -
men fi zet he tô össze get.

4.  Az üveg ká rok nál a biz to sí tott tö rött üveg gel azo nos ki vi te lû,
mé re tû, beépí tett sé gû és mi nô sé gû üveg pót lá sá nak költ sé -
gét té rí ti meg.

5.  Ha a kár el já rás so rán megál la pí tást nyer, hogy a kár biz to sí tási
ese mé nyen kí vü li el hasz ná ló dás ból, kar ban tar tá si mu lasz tás -
ból ered, men te sül a biz to sí tó a kár té rí té si kö te le zett ség alól.
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KF-1 Kü lön Fel té tel: Ve ze té kes víz kár

Ve ze té kes víz kár a biz to sí tott va gyon tár gyak azon ká ra, ame lye -
ket az épü le ten be lü li, hasz ná la ti víz, szenny víz és csa pa dék víz
be- és el ve ze tô ve ze té kei bôl és a hoz zá juk csat la ko zó víz ve ze -
ték-, me leg víz-szol gál ta tó és köz pon ti fû tés-rend sze rek bôl, a víz -
ve ze té kek tö ré se, re pe dé se vagy du gu lá sa miatt nem ren del te -
tés sze rûen tá vo zó víz okoz.

Nem ter jed ki a biz to sí tá si fe de zet:
a) A biz to sí tott víz ve ze té kek re csat la koz ta tott tar to zé kok, sze -

rel vé nyek, be ren de zé sek, ház tar tá si gé pek, ké szü lé kek és ezek
tar to zé kai nak ja ví tá si, pót lá si költ sé gei re;

b) a fa kor ha dá si, gom bá so dá si, pe né sze se dé si ká rok ra;
c)  víz gôz ha tá sá ra ke let ke zett ká rok ra;
d) em be ri mu lasz tás foly tán nyit va ha gyott csô ve ze té kek bôl,

sze le pek bôl, csa pok ból, ön tö zô be ren de zé sek bôl stb. ki lé pô
víz ál tal oko zott ká rok ra;

e)  a kiöm lô, el folyt fo lya dék ban ke let ke zett ká rok ra;
f)  a csô ve ze té kek, ar ma tú rák, tar tá lyok és edény ze tek kö te le zô

kar ban tar tá si mun kái nak el mu lasz tá sa kö vet kez té ben fel lé pô
ká rok ra;

g) az ipa ri, tech no ló giai ve ze té kek ben ke let ke zô tö rés ká rok ra és
az ezek ben lé vô fo lya dék vagy anyag ál tal oko zott ká rok ra;

h) az át me ne ti leg nem hasz nált épü le tek, be ren de zé sek és gé -
pek ve ze té kei nek víz te le ní té sé nek el mu lasz tá sa miatt ke let -
ke zett fagy ká rok ra, és azok következményi ká rai ra.

KF-2 Kü lön Fel té tel: Felhôszakadás

Azok a ká rok, ame lye ket a felhőszakadásból ere dô, ta laj szin ten
áram ló nagy mennyi sé gû víz rom bo lás sal, elön tés sel – ide ért -
ve ide érteve a terepszinti vagy az alatti elvezető rendszerek
elég te len né vá lá sa miat ti elön tést is – a biz to sí tott va gyon tár -
gyak ban okoz.

A biz to sí tó nem té rí ti meg:
a) az elön tés nél kü li át ned ve se dés vagy felázás miatt ke let ke zô

ká ro kat;
b) a fel hô sza ka dás miat ti bel víz, ta laj víz ál tal oko zott ká ro kat;
c)  a talajszint ingadozására visszavezethető épületsüllyedési, re-

pedési károkat.

KF-3 Kü lön Fel té tel: Árvíz

Az a kár, ami kor élô vi zek és az ezek be  nyílt tor ko lat tal csat la-
ko zó és bel víz vé del mi töl tés sel el lá tott mes ter sé ges csa tor nák,
va la mint mes ter sé ges ta vak ára dás sal ki lép nek med rük bôl és a
biz to sí tott va gyon tár gya kat elön tik.

Nem té rí ti meg a biz to sí tó azo kat a ká ro kat, ame lyek:
a) bel víz és ta laj víz ál tal ke let kez tek;
b) a hul lám tér ben vagy a nem men tett ár te rü le ten lé vô biz to sí -

tott va gyon tár gyak ban ke let kez tek.

KF-4 Kü lön Fel té tel: Földrengés

Az a kár ame lyet a koc ká zat vi se lés he lyén az MSK-64 ská la ötös
fo ko za tát elérô föld ren gés okoz. A biz to sí tó egy biz to sí tá si ese -
mény nek te kin ti az egy epi cent rum ból kiin du ló és egy más sal oko -
za ti össze füg gés be hoz ha tó egy mást kö ve tô ren gé sek so ro za tát.

KF-5 Kü lön Fel té tel: Épület felelôsségbiztosítás

I. Biz to sí tot tak
1.  A ház tu laj do no sai és bir to ko sai. Tár sas- és szö vet ke ze ti tu laj -

don ban lé vô in gat la nok ese té ben – a kö zös tu laj don vo nat -
ko zá sá ban – a biz to sí tás a biz to sí tott tu laj do ni rész ará nya
mér té kéig áll fenn.

2. Az in gat lan ke ze lô je és gon do zó ja
3.  Azok a sze mé lyek, akik – nem vál lal ko zói mi nô ség ben – a biz -

to sí tott meg bí zá sá ból az in gat lan nal összefüggô te vé keny sé -
get vé gez nek.

4.  Mind azok, akik ha szon él ve zet, fel szá mo lá si el já rás, vagy vég -
re haj tá si el já rás ered mé nye ként – a biz to sí tás ha tá lya alatt –
a biz to sí tott he lyé be lép nek.

A biz to sí tás nem ter jed ki azok ra a ká rok ra és kár té rí té si igé nyek -
re, ame lye ket az 1–4. pon tok ban meg ne ve zett biz to sí tott sze -
mé lyek üze mi baleset cí mén tá masz ta nak.

II. Biz to sí tá si ese mény
Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül az a kár ese mény, ame lyért a biz -
to sí tott – mint kár oko zó vagy mint kár oko zá sért fe le lôs sze mély –
a ma gyar jog sze rint a 2. pont ban meg ha tá ro zott mi nô sé gé ben
kár té rí té si kö te le zett ség gel tar to zik a har ma dik sze mély nek oko -
zott sze mély sé rü lé se kért, szer zô dé sen kí vül oko zott do lo gi ká ro -
kért és az ezek re vissza ve zet he tô va gyo ni ká ro kért.

III. Ki zá rá sok
Nem ter jed ki a biz to sí tás:
a) azok ra a fe le lôs sé gi ká rok ra, ame lye kért a biz to sí tott nem a

je len szer zô dés ben meg ha tá ro zott ma gánem be ri mi nô sé gé -
ben fe lel;

b) szer zô dés sze gés miatt tá masz tott kár té rí té si igé nyek re;
c)  lé gi jár mû vek, gép jár mû vek, után fu tók üzembentartója mi -

nô ség ben oko zott ká rok ra;
d) az olyan ká rok miat ti kár té rí té si kö te le zett sé gek re, ame lyek:
    – a biz to sí tott vagy an nak meg bí zá sá ból el já ró sze mé lyek ál -

tal köl csön zött, bé relt, ha szon bér be vett vagy megôr zés re
át vett va gyon tár gyak ban (dol gok ban) kö vet kez tek be, még
ak kor sem, ha ez mel lék kö te le zett ség ként megôr zés so rán
tör tént;

    – in gó dol gok ban azok szál lí tá sa, fel dol go zá sa vagy azo kon
vég zett vál lal ko zói te vé keny ség kö vet kez té ben áll tak elô;

    – nem in gó dol gok olyan ré szei ben kö vet kez nek be, ame lyek
köz vet le nül meg mun ká lás vagy egyéb te vé keny ség tár gyát
ké pe zik;

e) köt bér, bír ság, egyéb bün te tés jel le gû költ ség meg fi ze té sé re.

IV. A biz to sí tás idô be ni ha tá lya
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si szer zô dés ha tá lya alatt
oko zott, be kö vet ke zett és be je len tett ká rok ra ter jed ki.
Azok az ese mé nyek, ame lyek a biz to sí tás ha tály ba lé pé se után
kö vet kez tek be, de a kár oko zó té nye zô már a ha tály ba lé pés
elôtt fennállt, csak ak kor van nak a biz to sí tás sal fe dez ve, ha a biz -
to sí tott nak nem volt tu do má sa a biz to sí tás ha tály ba lé pé séig a
kár oko zó té nye zô lé te zé sé rôl.

V. Kár té rí tés
1.  A biz to sí tó a szer zô dés sel fe de zett ká ro kat a ma gyar ma gán -

jog sza bá lyai sze rint té rí ti meg.
2.  Meg té rí ti a biz to sí tó azt a költ sé get, amely a ká ro sul tat ért

va gyo ni és nem va gyo ni hát rány csök ken té sé hez vagy ki kü -
szö bö lé sé hez szük sé ges.

3.  A kár megelô zés és kár eny hí tés kö ré be esô költ sé ge ket a biz -
to sí tó – a biz to sí tá si összeg ke re tein be lül – ak kor is meg té-
rí ti, ha azok ered mény re nem ve zet tek.
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4.  A kár té rí té si összeg fel sô ha tá ra biz to sí tá si ese mé nyen ként 
10 mil lió Ft, éves szin ten leg fel jebb 50 mil lió Ft.

5.  A biz to sí tó kár té rí tést ki zá ró lag bel föl di fi ze tô esz köz ben tel je -
sít.

6. A kártérítés során káreseményként a kár mértékének 10%-a,
de minimum 10000 Ft önrész levonásra kerül.

VI. A biz to sí tó meg té rí té si igé nye
1.  A biz to sí tó vissza kö ve tel he ti a biz to sí tot tól a ki fi ze tett kár té -

rí tési össze get, ha a biz to sí tott a kárt:
    – szán dé ko san, vagy
    – sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sá val okoz ta.
2.  Sú lyo san gon dat lan a kár oko zó ma ga tar tá sa, ha:
    a) a biz to sí tott a kárt sú lyo san it tas vagy bó dult ál la po tá ban,

vagy ezen ál la po tá val össze füg gés ben okoz ta;
    b) a biz to sí tott ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny sé get

ilyen en ge dély nél kül foly ta tott és ez ál tal oko zott kárt;
    c) a biz to sí tott azo nos kár oko zá si kö rül mé nyek kel vissza té -

rôen oko zott kárt, s a biz to sí tó fel hí vá sa el le né re a kár oko -
zás kö rül mé nyeit nem szün tet te meg, bár az meg szün tet -
he tô lett vol na;

    d) a fegy ver hasz ná lat ha tó sá gi elôírá sait meg sze gi;
    e) ha a biz to sí tot tat har ma dik sze mély a kár ese mény be kö -

vet ke zé sé nek le he tô sé gé re fi gyel mez tet te, s a kár ese mény
ez után a szük sé ges in téz ke dés hiá nyá ban kö vet ke zett be.

3.  A több let kár meg té rí té sét kö ve tel he ti a biz to sí tó a biz to sí tot -
tak tól, ha azok a kár eny hí té si kö te le zett sé gük nek tel je sí té sét
mu lasz tot ták el.

VII. Kár igény elévü lé se
A biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô igé nyek az ese dé kes ség tôl szá -
mí tott két éven be lül elévül nek.

VIII. Egye bek
Je len fel té tel ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Komfort &
nyugalom la kó épü let-biz to sí tás ál ta lá nos és kü lö nös fel té te lei
ren del ke zé seit kell al kal maz ni.

KF-5.1 Kü lön Fel té tel: Közös képviselők felelősségbiztosítása

a) Biztosított
Az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nél küli
gazdasági társaság, illetve a biztosított ügyeit képviselő intéző-
bizottság elnöke aki/amely a biztosított
– ügyeinek ellátására megbízást kapott, és/vagy 
– kezelésére szólóan szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést

kötött. 

b) Biztosítási tevékenység
Nem üzletszerűen (egynél nem több társasháznál vagy lakás -
szövet kezetnél) végzett társasházkezelői tevékenység.

c) Kockázatviselés helye
Az Ajánlatban rögzített kockázatviselési hely.

A biztosítás kiterjed azokra az eseményekre, amellyel a biztosí-
tott a tevékenységére irányadó és szerződésben rögzített fog-
lalkozási szabályok megszegése folytán kárt okoz, illetve a ma-
gyar ma gán jog szabályai szerint a biztosított kártérítési
felelősséggel tartozik.

Jelen feltételben nem részletezett esetekre a KF-5 Külön Feltétel
III.–VIII. pontjaiban részletezett rendelkezéseket kell alkalmazni.
A KF-5 Külön Feltétel V.4. pont vonatkozásában a kártérítés mér -
téke jelen feltételen belül  személyi sérüléssel járó, illetve dologi
károk esetében káreseményenként és évente maximum
3000000 Ft. Tisztán vagyoni károk esetében 300000 Ft kár ese -
ményenként és évente.

KF-6 Kü lön Fel té tel: Bô ví tett ve ze té kes víz kár biz to sí tás

Je len Kü lön Fel té tel ér tel mé ben a biz to sí tó meg té rí ti azo kat a ká -
ro kat, ame lye ket az épü let kül sô ha tá ro ló fa lá ba beépí tett, vagy
azon be lül lé vô, va la mint a biz to sí tott te lep he lyen lé vô hasz ná -
la ti víz, szenny víz és csa pa dék víz be- és el ve ze tô ve ze té kei nek és
a hoz zá juk csat la ko zó víz ve ze ték-, me leg víz-szol gál ta tó- és köz -
pon ti fû tés rend sze rek bôl, va la mint az ezek hez csat la ko zó tar to -
zé kok ból, sze rel vé nyek bôl és ké szü lé kek bôl ki lé pô víz vagy gôz
okoz.

A fen tie ken túl meg té rí ti a biz to sí tó:
a) a biz to sí tott csö vek kár he lyé nek fel ku ta tá sá ra for dí tott költ -

sé ge ket;
b) a kár el há rí tás ra, hely reál lí tás ra for dí tott költ sé ge ket;
c)  tö rés, re pe dés, ki lyu ka dás ese tén leg fel jebb 6 m új csô és an -

nak be hú zá si költ sé geit;
d) fagy miat ti csô tö rés ese tén a víz csö vek felol vasz tá si költ sé geit

és leg fel jebb 6 m csô hosszig a hely reál lí tás költ sé geit.

Nem ter jed ki a biz to sí tá si fe de zet:
a) A biz to sí tott víz ve ze té kek re csat la koz ta tott tar to zé kok, sze -

rel vé nyek, be ren de zé sek, ház tar tá si gé pek, ké szü lé kek és ezek
tar to zé kai nak ja ví tá si, pót lá si költ sé gei re;

b) a fa kor ha dá si, gom bá so dá si, pe né sze se dé si ká rok ra;
c)  víz gôz ha tá sá ra ke let ke zett ká rok ra;
d) a kiöm lô, el folyt fo lya dék ban ke let ke zett ká rok ra;
e)  a csô ve ze té kek, ar ma tú rák, tar tá lyok és edény ze tek kö te le zô

kar ban tar tá si mun kái nak el mu lasz tá sa kö vet kez té ben fel lé pô
ká rok ra;

f)  az ipa ri, tech no ló giai ve ze té kek ben ke let ke zô tö rés ká rok ra és
az ezek ben lé vô fo lya dék vagy anyag ál tal oko zott ká rok ra;

g) az át me ne ti leg nem hasz nált épü le tek, be ren de zé sek és gé -
pek ve ze té kei nek víz te le ní té sé nek el mu lasz tá sa miatt ke let -
ke zett fagy ká rok ra, és azok következményi ká rai ra.

KF-7 Kü lön Fel té tel: Lapostetô beázá sa

Je len Kü lön Fel té tel ér tel mé ben a biz to sí tá si fe de zet ki ter jed a
több la ká sos és több szin tes épü le tek leg fel sô eme le tén ta lál ha tó
la ká sai nak a te tô rôl tör té nô, csa pa dék okoz ta beázá si ká rai ra is. 

KF-7.1 Panelhézag kiegészítés
A KF-7 Külön Feltétel fedezetén túl megtéríti a biztosító a füg-
gőleges panelszerkezet hézagainak, illetve nyílászáróinak szige-
telési problémáiból eredő a biztosított vagyontárgyakban csa-
padékvíz okozta beázási kárait is.

A KF-7 Külön Feltétel és KF-7.1 Panelhézag kiegészítés együttes
rendelkezései: 
–   Az alkalmazott kártérítési limit éves szinten legfeljebb az épü-

let szerződés szerinti biztosítási összegének a 0,1%-a.

–   A kártérítés nem terjed ki 
    • a beázást előidéző okok megszüntetésének (pl. szigetelés,

tetőjavítás) költségeire;
    • építés, felújítás alatt álló épületek ideiglenes fedésének elég-

telensége miatt keletkezett károkra;
    • a talajvíz, belvíz, árvíz okozta károkra.
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KF-8 Kü lön Fel té tel: La kó épü let ron gá lá si ká rai

Je len Kü lön Fel té tel ér tel mé ben a biz to sí tá si fe de zet ki ter jed a
biz to sí tott la kó épü let ben az a-e pon tok ban fel so rolt és rész le te -
zett ese mé nyek so rán ke let ke zett ron gá lá si ká rok ra, az aláb bi
fel té te lek mel lett:
• Az éves kár té rí té si li mit, ame lyet ron gá lás cí mén e Kü lön Fel -

té tel ér tel mé ben a biz to sí tó a biz to sí tott ré szé re fi zet het, leg -
fel jebb a biz to sí tás ra feladott épü let biz to sí tá si össze gé nek a
0,2%-a.

• A kár té rí tés so rán kár ese mé nyen ként a kár mér té ké nek 10%-
a, de mi ni mum 5000 Ft ön rész le vo nás ra ke rül.

a) Be já ra ti ka pu ron gá lá si ká rai
Ki ter jed a biz to sí tá si fe de zet a biz to sí tott épü let va la mennyi be-
, il let ve ki já ra ti célt szol gá ló, és ilyen funk ciót tény le ge sen el lá tó,
épületszerkezetileg beépí tett ka pui nak ron gá lá si ká rai ra, ameny-
nyi  ben azok a ká rok más biz to sí tás alap ján nem té rül nek.

b) La ká sok be já ra ti aj ta jai nak ron gá lá si ká rai
Ki ter jed a biz to sí tá si fe de zet a biz to sí tott épü le tek ala pí tó okira -
tá ban, il let ve alap sza bá lyá ban kü lön tu laj don ként meg je lölt al-
betéti la ká sok be-, il let ve ki já ra ti célt szol gá ló, épületszerkezeti-
leg beépí tett aj ta jai nak ron gá lá si ká rai ra, ha azok más biz to sí tás
alap ján nem té rül nek.
A la ká son be lü li he lyi sé ge ket el vá lasz tó aj tók nem té rül nek je len
fel té tel ér tel mé ben.

c) Ka pu te le fon ron gá lá si ká rai
Ki ter jed a biz to sí tá si fe de zet a biz to sí tott épü let ré szét ké pe zô
és ren del te tés sze rû hasz ná lat ban lé vô ka pu te le fon szem mel lát -
ha tó ron gá lá si ká rai ra, ha az más biz to sí tás alap ján nem té rül.

d) Kö zös tu laj do nú he lyi ség fa la za tá nak össze fir ká lá sa
Ki ter jed a biz to sí tá si fe de zet a biz to sí tott kö zös tu laj do nú he lyi -
sé gek bel sô fa la za tá nak, il let ve bur ko la tá nak össze fes té si, össze -
fir ká lá si ká rai nak tisz tí tá si, új ra fes té si költ sé gei re, amennyi ben
az, a la kó kö zös ség kar ban tar tá si kö te le zett sé gé be tar to zik. Je len
elô írás nem vo nat ko zik az épü let gé pé sze ti be ren de zé sek (pl. lif -
tek) össze fes té si, össze fir ká lá si és esz té ti kai ron gá lá si ká rai ra.

e) Fel vo nó mû kö dés kép te len né té te le
Ki ter jed a biz to sí tá si fe de zet a több szin tes, biz to sí tott la kó épü-
let sze mély fel vo nó já nak olyan szán dé kos, és lát ha tó ron gá lás
okoz ta ká rai ra, ame lyek a sze mély fel vo nó ren del te tés sze rû hasz -
ná la tát le he tet len né te szik.  Je len elôírás nem ter jed ki a fel vo nó
napi hasz ná la tát nem gátoló esz té ti kai ron gá lá si ká rok ra.

KF-9 Kü lön Fel té tel: Kü lön le ges üve gek biz to sí tá sa

Je len Kü lön Fel té tel ér tel mé ben a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki ter jed
az aláb biak ra:
a) a meg ha tá ro zott táb la mé re tet meg ha la dó és/vagy 10 mm

üveg vas tag ság fe let ti üve gek;
b) épü let szer ke ze ti üve gek, mint pl. üveg te tôk, üveg fa lak, üveg -

pul tok, tü kör fa lak, por tál üve ge zé sek, ve ran da és kor lát üve -
ge zés;

c)  üveg épí tô ele mek, mint pl. üveg tég la, üveg-te tô cse rép, co -
po   lit üve gek;

d) nö vény há zak, té li ker tek, ak vá riu mok, ter rá riu mok üve ge-
 zé se;

e)  kü lön le ges ki vi te le zé sû üve gek, mint pl. a tü kör- és fény -
vissza ve rô, a biz ton sá gi fó liá val bo rí tott, a ple xi és akryl, a
sav val ma ra tott, homokfúvott üve gek, a dí szí tett és dísz üve -
ge zé sek, üveg ke rá mia la pok és tü kör csem pék;

f)  az üveg fe lü le ten el he lye zett fény tö rô és egyéb fó liák ban va -
la mint az üveg fe lü le ten lé vô de ko rá ció ban az üveg tö rés miatt
ke let ke zett ká rok.

A biz to sí tó nem té rí ti meg:
a) az üveg fe lü le tén, vagy an nak dí szí té sé ben (ideért ve a fény -

vé dô be vo na to kat és fó liá kat is) kar co lás sal, ki pat tog zás sal
(kagy  ló tö rés sel) ke let ke zett ká ro kat;

b) a biz to sí tott üveg ke re té ben (fog la la tá ban) ke let ke zett ká ro -
kat;

c)  a biz to sí tás meg kö té se kor már tö rött, re pedt vagy tol dott
üve gek ben ke let ke zett to váb bi ká ro kat;

d) az üveg dísz tár gyak ban, csil lá rok üve ge zé sé ben, neo nok ban
és egyéb fény for rá sok ban ke let ke zett ká ro kat;

e)  az épü let átépí té se miatt vagy ide jén ke let ke zett kárt, be le -
értve a biz to sí tott üveg át he lye zé se, vál toz ta tá sa so rán ke let -
ke zô ká ro kat.

KF-10 Kü lön Fel té tel: Kö zös tu laj do nú in gó ság biz to sí tá sa

Je len Kü lön Fel té tel ér tel mé ben a biz to sí tá si fe de zet ki ter jed a
la kó kö zös ség tu laj do nát ké pe zô – és a biz to sí tott la kó épü let ben
el zár tan tá rolt – va gyon tár gyak ra is (pl. ta ka rí tó esz kö zök, kert -
mû ve lô esz kö zök, be nem épí tett épü let szer ke ze ti, il let ve gé pé -
sze ti be ren de zé sek stb.), a vá lasz tott biz to sí tá si cso mag ban sze -
rep lô koc ká za to kon túl be tö ré ses lo pás koc ká zat ra is, leg fel jebb
évi 500 ezer Ft összér té kig.

Biz to sí tá si ese mény nek az mi nô sül, ha az el kö ve tô a biz to sí tott
va gyon tár gyat úgy tu laj do ní tot ta el, hogy a biz to sí tott és le zárt
he lyi ség be:
•   erô sza kos mó don (nyí lás zá rók be- vagy fel tö ré sé vel, fal-, fö -

dém-, vagy te tô bon tás út ján) be tört, il let ve be ha tolt;
•   ál kulccsal, vagy zá rak fel nyi tá sá ra al kal mas ide gen esz köz

hasz ná la tá val ju tott be.
    (Ha szem re vé te le zés sel a be ha to lás mód ja egyér tel mûen nem

meg ha tá roz ha tó, az ide gen esz köz hasz ná la tá nak té nyét igaz -
ság ügyi szak ér tô nek kell iga zol nia.)

•   ere de ti kulccsal, vagy kulcs má so lat tal ju tott be úgy, hogy a
kul csok hoz erô sza kos mó don, be tö ré ses lo pás vagy rab lás út -
ján ju tott.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek a nyit va ha gyott, il let ve
be nem zárt nyí lás zá rón át tör té nô be ha to lás.

A kö zös tu laj do nú in gó ság tá ro lá sá ra szol gá ló he lyi ség nek tel je -
sí te nie kell az aláb bi mi ni má lis el vá rá so kat:
•   a fa la za tok, fö dé mek, pa do za tok szi lárd sá ga mi ni mum 

12 cm-es, ha gyo má nyos, kis mé re tû, tö mör tég la fal lal azo nos
ér té kû le gyen;

•   az aj tó szer ke ze tek vé det tek le gye nek re tesz hú zás el len;
•   a be já ra ti aj tók zá rá sát biz ton sá gi zár vé gez ze;
    Biz ton sá gi zár nak mi nô sül a legalább 5 csa pos hen ger zár, 

a mi ni mum 6 ro to ros mág nes zár, a két tol lú kul csos zár, a
szám- vagy be tû kom bi ná ciós zár, amennyi ben a va riá ciós le -
he tô sé gek szá ma meg ha lad ja a tíz ez ret, va la mint min den
olyan egye di leg mi nô sí tett la mel lás zár, amely a fel so rol tak-
kal azo nos biz ton sá gi fo ko za tú.

KF-11 Kü lön Fel té tel: A lakóközösség tagjai részérôl 
egymásnak okozott felelôsségi károk

Jelen Külön Feltétel értelmében biztosítási eseménynek minô-
sülnek e szerzôdés hatálya alatt okozott és bekövetkezett 
sze mély sérüléses és dologi károk, amelyekért a biztosítottak (la-
kó kö zös ség tagjai), mint a kötvényen megjelölt épület tulajdo-
nosai, tu laj donostársai, használatra jogosultak (kivéve vállalko-
zások) e mi nô sé gükben a magyar jog szabályai szerint kártérítési
kö te le zett ség gel tartoznak.
A biztosító azokat a tûz, robbanás, valamint vezetékbôl vagy
azok szerelvényeibôl kiömlô víz vagy gôz által elôidézett károkat
téríti meg, amelyeket:
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– a lakóközösség tagjai egymásnak okoztak
– a lakóközösség a lakóközösség tagjainak okozott
– a lakóközösség tagjai a lakóközösségnek okoztak.

A kártérítés során káreseményenként a kár mértékének 10%-a,
de minimum 10000 Ft önrész levonásra kerül.

A kártérítési összeg felső határa biztosítási eseményenként 
10 millió Ft, éves szinten legfeljebb 50 millió Ft.

KF-12 Kü lön Fel té tel: Teremgarázsban tárolt gépjármûvek
tûzbiztosítása

Jelen Külön Feltétel értelmében a biztosító megtéríti azokat a
tûz károkat, amelyeket a kötvényen feltüntetett kockázatviselési
hely teremgarázsában keletkezett tûz az ott tárolt és kizárólag a
lakóközösség tagjainak tulajdonát képezô gépjármûvekben
okoz.
A biztosító szolgáltatása  a casco biztosítással nem rendelkezô
gépjármûvek esetében a keletkezett kár mértékéig, de legfeljebb
250000 Ft-ig terjed.
A casco biztosítással rendelkezô gépjármûvek esetében a kár té -
rí tés felsô határa a keletkezett kár, de legfeljebb az önrész mér -
téke, maximum 250000 Ft.
A kártérítés során gépjármûvenként  a kár mértékének 10%-a,
de minimum 10000 Ft önrész levonásra kerül.

KF-13 Kü lön Fel té tel: Ha tá ro zott, 3 év tar tam ra kö tött 
szer zô dés

Je len Kü lön Fel té tel ér tel mé ben a szer zô dô fe lek megál la pod-
nak ab ban, hogy a biz to sí tá si szer zô dést 3 év re kö tik, az év for -
du ló ra tör té nô fel mon dás le he tô sé gé nek fenn tar tá sa mel lett. A
3 év re kö tött szer zô dé sek ese té ben a biz to sí tó ún. tar tam en ged -
ményt nyújt. 
Amennyi ben a szer zô dô a köt vény ben meg je lölt le já ra ti idô elôtt
fel mond ja a szer zô dést, kö te les az en ged mény össze gét vissza -
me nô le ge sen is meg fi zet ni, ki vé ve, ha a biz to sí tott la kó épü let
to tál kárt szen ved.

T-1. Zá ra dék: Ön rész ve ze té kes víz ká rok ra

A fônyomóvezetékbôl és szenny víz el ve ze tô gyûj tô ve ze té kek bôl,
il let ve sze rel vé nyeik bôl ki lé pô víz ál tal a kö zös tu laj do nú épü let -
ré szek ben oko zott ve ze té kes víz ká rok ese té ben az ön rész 10%,
de legalább 10000 Ft., amely kár ese mé nyen ként le vo nás ra ke -
rül.

T-2. Zá ra dék: Ön rész ve ze té kes víz ká rok ra

A fônyomóvezetékbôl és szenny víz el ve ze tô gyûj tô ve ze té kek bôl,
il let ve sze rel vé nyeik bôl ki lé pô víz ál tal a kö zös tu laj do nú épü let -
ré szek ben oko zott ve ze té kes víz ká rok ese té ben az ön rész 20%,
de legalább 20000 Ft., amely kár ese mé nyen ként le vo nás ra ke -
rül.

T-3. Zá ra dék: Aján lott épü let ér ték nél ala cso nyabb m2-ár 
al kal ma zá sa

A szer zô dô/biz to sí tott tu do má sul ve szi, hogy az ál ta la meg ha -
tá ro zott m2-ár va ló szí nû leg nem fe de zi a ház/la kás új raépí té si
költ sé gét, amely beiga zo ló dá sa ese tén  – kár ese mény so rán – a
biz to sí tó az épü let re vo nat ko zóan alul biz to sí tott sá got ér vé nye -
sít.
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I.   Általános rendelkezések

1.  Biztosító az UNIQA Biztosító Zrt. 
2.  Biztosított  a biztosítási ajánlaton biztosítottként név szerint

feltűntetett társasház, továbbá a nyilvántartásba bejegyzett
lakásfenntartó szövetkezet.

3.  A biztosító biztosítási díj fizetése ellenében viseli a biztosítási
kockázatot és kötelezettséget vállal a biztosítási szerződésben
rögzített szolgáltatások teljesítéséért.

4.  A biztosítási védelem a biztosítási ajánlaton és a biztosítási
kötvényen feltüntetett, már fennálló lakóépületekben lévő la-
kásokra alapított társasházra, valamint a cégjegyzékbe be-
jegyzett és nyilvántartott lakásfenntartó szövetkezetekre (to-
vábbiakban Biztosított) terjed ki.

5.  A biztosító a jogvédelmi biztosítással kötelezettséget vállal
arra, hogy a Biztosított a biztosító segítségével és együttmű-
ködésével jogi érdekeit érvényesíthesse és viseli ezen érdekek
érvényesítéséhez szükséges jogvédelmi költségeket a köt-
vényben megállapított biztosítási összegig.

6.  A biztosító az érdekérvényesítést akkor minősíti szükséges-
nek, ha megfelelő arányban áll az elérni kívánt eredménnyel
és kielégítő sikert ígér.

II. A biztosítási védelem terjedelme

A) A Biztosított működésével, üzemeltetésével kapcsolatos
jogvédelem

A jogvédelem magában foglalja:
•   a közös/szövetkezeti tulajdonba tartozó épületrészek fenn-

tartásának és felújításának költségét nem teljesítő tulajdonos-
társ (ak) elleni igényérvényesítést,

•   a közös költséggel/tagdíjjal hátralékba került tulajdonos -
társ(ak) külön tulajdonára vezetett jelzálogjog bejegyzési el-
járást,

•   a külön tulajdonban lévő lakóingatlanokban tervezett építési
munkálatokkal kapcsolatos jogvitákban a biztosított képvise-
lete 

•   a közös/szövetkezeti tulajdonban álló épületrészek, berende-
zések szükséges ellenőrzése, továbbá fenntartási és felújítási
munkálatok elvégzése céljából a saját tulajdonú lakásba való
bejutás lehetővé tételével és tűrésével kapcsolatos jogvitában
a biztosított képviseletét, 

•   a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségnek a biztosított rendes működését vagy a lakhatás nyu-
galmát zavaró használata, hasznosítása módja elleni fellépést,
a külön tulajdonban álló lakásban tervezett építkezéssel kap-
csolatos jogvitában a biztosított képviseletét

•   a lakóközösség képviseletét ellátó magán vagy jogi személy
jogszabályba, alapító okiratba, szervezeti működési szabály-
zatba vagy alapszabályba ütköző tevékenysége elleni fellépést

B) Általános szerződéses jogvédelem

Az általános szerződéses jogvédelem magában foglalja a bizto-
sított polgári jogi szerződéseiből eredő jogi érdekeinek védelmét
az alábbi esetekben:
•   a Biztosítottat megillető, az általa kötött polgári jogi szerződé-

sek megszegéséből (pl.: vállalkozási, bérleti, adásvételi szerző-
dés, közüzemi szerződések) eredő igények érvényesítése;

•   biztosítási szerződésekből eredő igények érvényesítése,
Kizárt a jogvédelemből a biztosított által folytatott vállalkozási
tevékenységből eredő igények, ideértve a vállalkozásból eredő
kötelezettségekért a szövetkezetet, illetőleg a tagokat és nem
tagokat terhelő felelősségi ügyeket is.
Várakozási idő: 3 hónap 

C) Kártérítési jogvédelem
A Biztosított kártérítési jogvédelme magában foglalja a szerző-
désen kívül okozott, a polgári jogi felelősség alapján jogszabá-
lyon alapuló kártérítési igények érvényesítését az elszenvedett
és okozott vagyoni és nem vagyoni károk miatt.

D) Büntetőjogi jogvédelem
A büntetőjogi jogvédelem magában foglalja a Biztosított sérel-
mére elkövetett bűncselekmények esetén a sértetti/magánféli
képviseletet

Várakozási idő: 3 hónap 

E)  Munkajogi jogvédelem
A munkajogi jogvédelem magában foglalja:
•   a Biztosított alkalmazottja által munkaviszonyával kapcsolat-

ban a Biztosított ellen támasztott kártérítési igények elhárítá-
sát, illetőleg az e jogviszonyok keretében a Biztosítottnak
okozott kártérítési igények érvényesítését;

•   az alkalmazott munkaviszonyának megszűnésével (megszün-
tetésével) kapcsolatos peres eljárásokban való képviseletet

Várakozási idő: 3 hónap 

F)  Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás
A jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás a biztosítási esemény
megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri alkalommal szó-
ban vagy írásban nyújtott jogi felvilágosítást foglalja magában.

III. A szolgáltatás terjedelme

A jogvédelmi biztosítás kiterjed:
1.  a Biztosított jogainak, jogos érdekeinek érvényesítésére min-

den olyan területen, amelyre a biztosítási szerződés vonatko-
zik, valamint az előbbi érdekeknek bíróság és közigazgatási
szerv (hatóság) előtt történő megóvására. 

2.  A biztosító a kockázatviselése alatt bekövetkezett és bejelen-
tett biztosítási esemény esetén arra kötelezi magát, hogy a
Biztosítottal együttműködve segítséget nyújt a Biztosított jogi
érdekeinek érvényesítésében, valamint a kötvényben megál-
lapított maximális biztosítási összeg erejéig az alábbiak sze-
rint viseli a Biztosított költségeinek pénzbeli megtérítését,
amennyiben ezek a Biztosított jogos érdekeinek megvédésé-
vel összefüggésben merülnek fel:

    • jogi képviselők feladathoz mért, szokásos és megfelelő mér-
tékű, számlával igazolt díjazását és költségeit;

    • bírósági, hatósági és békéltető testületi eljárások illetékeit
és költségeit valamennyi fokon, 

    • a tanúk, szakértők és tolmácsok díját és költségeit; 
    • a hatóság által kirendelt vagy a biztosító hozzájárulásával

felkért független szakértő szakvéleményének költségeit;
    • végrehajtható okiratok végrehajtásának költségeit és vég-

rehajtásra irányuló kérelem költségeit, két végrehajtási kí-
sérlet erejéig;

    • az ellenérdekű fél jogi érdekeinek védelmével kapcsolatban
felmerült költségét, amennyiben ilyen mértékben a Bizto-
sítottat jogerős bírósági vagy más határozat kötelezi ennek
megtérítésére

    • utazási költségeket az illetékes bíróság székhelyére, ha a
személyes megjelenést a bíróság rendeli el. A biztosító ezen
utazási költséget másodosztályú vasúti, vagy ezzel egyen-
rangú más közlekedési eszköz menetjegyének vételáráig
vállalja megtéríteni.

    • jogi tanácsadás költsége, díja 
3.  A biztosítási esemény bejelentése előtt keletkezett költségekre

csak akkor vonatkozik a biztosítási védelem, ha azok a bizto-
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sítási esemény bejelentése előtt 30 napnál nem korábban az
ellenérdekű fél, a bíróság intézkedései vagy a Biztosított ér-
dekében tett halaszthatatlan intézkedések által merültek fel.

IV. A biztosító szolgáltatásának korlátozása

1.  A biztosító kockázatviselése minden biztosítási eseményre ki-
terjed a kötvényben a biztosítási időszakra érvényes maximá-
lis biztosítási összeg erejéig. Több olyan biztosítási esemény-
nél, amelyek okozatilag összefüggő egységes folyamatot
alkotnak, a biztosítási összeg csak egyszer áll rendelkezésre. 

2.  A Biztosított által az egy biztosítási időszak alatt egy biztosí-
tási szerződés kapcsán érvényesíthető biztosítási események
száma korlátlan. A biztosító fedezetet nyújt a folyamatban
lévő bírósági, hatósági eljárásokban azok jogerős befejezéséig
akkor is, ha a jogvédelmi biztosítási szerződés időközben
megszűnt, feltéve, hogy a biztosítási esemény a szerződés
hatálya alatt következett be.

3.  A biztosítási védelem nem terjed ki bírságok és pénzbünte-
tések kifizetésére, továbbá olyan költségekre, amelyeket más-
nak kellene vállalnia, ha a jogvédelmi biztosítási szerződés
nem állna fenn, valamint olyan kártérítésre, amelynek meg-
fizetésére a Biztosított köteles.

4.  Biztosító szolgáltatása nem terjed ki a Biztosított jogvédelme
során felmerült költségekbe foglalt általános forgalmi adó
megfizetésére, feltéve, hogy azt a Biztosított jogosult adójá-
ból levonni vagy visszaigényelni.

5.  A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a biztosítási esemény-
nyel összefüggésben indult eljárásban a Biztosítottal vagy jogi
képviselőjével szemben rosszhiszemű pervitel vagy mulasztás
miatt kiszabott bírság, illetve az ilyen magatartásokkal össze-
függésben felmerült többletköltség megfizetésére.

V. Kizárt jogi kockázatok

Az alábbi ügyekre a biztosítási fedezet nem terjed ki:
•   szabadalmi, szerzői, védjegy- vagy szellemi tulajdonból eredő

egyéb jogokkal, versenyjoggal, bíróság előtt nem érvényesít-
hető követelésekkel így, de nem kizárólag játék- vagy foga-
dási szerződésekkel és spekulációs ügyletekkel okozati össze-
függésben álló jogi érdekekre;

•   a jogvédelmi biztosítási szerződésből eredően a biztosítóval
szembeni igényérvényesítés 

•   a Biztosított által olyan személyek nevében érvényesített igé-
nyekre, akik nem minősülnek biztosítottnak (engedménye-
zés, tartozásátvállalás)

•   a Biztosított által szándékosan vagy jogellenesen elkövetett
magatartásával okozati összefüggésben álló eseményekre.
Amennyiben az ilyen összefüggésre utólag derül fény, a Biz-
tosított köteles 3 hónapon belül visszafizetni mindazokat a
szolgáltatásokat, amelyeket részére a biztosító addig teljesí-
tett.

•   adó, vám, jövedéki és egyéb illetékjogból eredő ügyekre
•   a biztosított által folytatott vállalkozási tevékenységből eredő

igények, ideértve a vállalkozásból eredő kötelezettségekért a
szövetkezetet, illetőleg a tagokat és nem tagokat terhelő fe-
lelősségi ügyeket is.

•   a Biztosított ellen indított csőd, felszámolási – végelszámo-
lási – valamint fizetésképtelenségi elszámolással összefüggő
igényekre.

•   bírósági úton nem érvényesíthető követelésekre, így különö-
sen a játékból, fogadásból, illetve ezek céljára ígért vagy adott
kölcsönből eredő igényekre.

•   háborús eseményekkel, belső zavargásokkal, tüntetések kel,
sztrájkkal, nyilvános összejöveteleken és köztéri megmozdu-
lások alkalmával előforduló erőszakos cselekményekkel köz-
vetett és közvetlen kapcsolatban;

•   földrengéssel, nukleáris vagy genetikai károkkal, bányászati
károkkal kapcsolatban.

VI. A biztosítási esemény

1.  Jelen feltétel keretében biztosítási eseménynek minősül a Biz-
tosított által, vagy ellene a biztosítási szerződés hatálya alatt
elkövetett, vagy annak hatálya alatt bekövetkezett jogsértés,
melynek folytán a Biztosított jogainak érvényesítése és/vagy
védelme válik szükségessé.

2.  Több azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő ese-
mény egy biztosítási eseménynek minősül, függetlenül
attól,hogy egy vagy több Biztosított személyt érint. Több biz-
tosítási  eseménynél, melyek okozatilag összefüggő egységes
folyamatot alkotnak, a biztosítási összeg csak egyszer áll ren-
delkezésre. Ezen esetben a biztosítási összeg az első biztosí-
tási eseménynek minősülő jogsértés, vagy érdeksérelem idő-
pontja szerint kerül megállapításra.

3.  Biztosítási eseménynek tekintendő különösen, ha:
    a) a Biztosított jogi érdekei harmadik személyek magatartása

következtében sérelmet szenvednek,
    b) a Biztosított jogi érdekei a társasház tulajdonostársai, il-

letve a szövetkezeti tag és nem tag tulajdonosok maga-
tartása következtében sérelmet szenvednek.

4.  Jogvédelemre a biztosítási esemény bekövetkezte után áll
fenn igény, az alábbiak szerint

    a) kártérítési jogvédelem esetén az első olyan eseménytől
fogva, amely a Biztosítottnak a kárt okozta, vagy okoz-
hatta.

    b) büntetőjogi jogvédelem esetén mikor a Biztosítottal
szemben fennálló jogi kötelezettséget vagy jogi előírást
megszegték vagy feltehetően megszegték

    c) minden más esetben azon időponttól kezdődően, ami-
kor a 

    d) Biztosított jogi kötelezettséget vagy jogi előírást megsze-
gett, vagy feltehetően megszegett, illetve amikor az ellen-
érdekű fél vagy harmadik személy a Biztosított által kötött
szerződéseket,továbbá jogi kötelezettségeket vagy jogi
előírásokat megszegett, vagy feltehetően megszegett.

VII. Területi hatály

A jogvédelmi biztosítás csak azokra az esetekre terjed ki, ame-
lyek elbírálása magyar bíróság vagy más magyar hatóság jog-
hatósága alá tartozik.

VIII. Időbeli hatály

A biztosítás a biztosítási szerződés hatálybalépését követően be-
következett biztosítási eseményekre terjed ki, amit a szolgáltatási
területeknél (II. pont) megjelölt várakozási idők korlátoznak. 
Várakozási idő a biztosítási szerződés létrejöttétől a biztosító koc-
kázatviselésének kezdetéig terjedő időszak, amely alatt bekövet-
kezett biztosítási eseményekre a biztosító szolgáltatási kötele-
zettsége nem áll fenn. 

IX. Kötelezettségek a biztosítási esemény bekövetkezte 
esetén

1.  A Biztosított a biztosítási eseményt köteles haladéktalanul, de
legkésőbb az arról való tudomásszerzéstôl számított 7 mun-
kanapon belül a biztosítónál írásban bejelenteni, továbbá a
biztosítónak minden szükséges okiratot bemutatni, és felvi-
lágosítást megadni. 

2.  A Biztosított kötelezett:
    a) a biztosítási esemény bekövetkezését, az arról való tudo-

másszerzéstől számított 7 munkanapon belül a biztosító-
nak írásban bejelenteni;

    b) egészében és a valóságnak megfelelően felvilágosítani a
biztosítót a mindenkori tényállásról, és kívánságára vala-
mennyi okmányt átadni, illetve a képviseletét ellátó ügyvé-
det a titoktartás alól felmenteni a biztosító irányában;

13



    c) a képviseletét ellátó jogi képviselőnek teljes körű képvise-
leti jogot adni, őt teljes egészében a mindenkori tényál-
lásról tájékoztatni és kívánságára minden okmányt, egyéb
bizonyítási eszközt és tárgyat rendelkezésére bocsátani;

    d) amennyiben a bírósági eljárásban a Biztosítottat vonat-
kozó jogszabályi rendelkezés szerint személyes költség-
mentesség vagy illeték-feljegyzési jog illeti meg, köteles
a költségmentesség (vagy illeték-feljegyzési jog) engedé-
lyezése iránt kérelmet előterjeszteni;

    e) a felmerülő költségeket a kiegyenlítési határidő előtt leg-
alább 3 munkanappal korábban a biztosító ellenőrzésére
átadni;

    f) az igények bírósági érvényesítése vagy elhárítása, illetve
bírói döntés megtámadása előtt a biztosító állásfoglalását
– különösen a sikerre való kilátással kapcsolatban – be-
kérni, az egyezségkötéseket a biztosítóval egyeztetni. A
biztosítóval nem egyeztetett egyezségkötés a biztosító
irányában a biztosítási szolgáltatás tekintetében nem ha-
tályos.

3.  Ha a biztosító és a Biztosított harmadik személlyel szembeni
igényeiket ugyanabban az eljárásban érvényesítik, úgy a Biz-
tosított elsőbbséget élvez.

4.  A biztosítási esemény biztosítónak történő bejelentése nem
mentesíti a Biztosítottat harmadik személyekkel szerződésen
alapuló esetleges(kár)bejelentési kötelezettségei alól.

5.  Amennyiben a Biztosított a fenti kötelezettségének nem tesz
eleget és emiatt a biztosítási esemény megítélése szempont-
jából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, úgy a
biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, illetve a biz-
tosító jogosult a biztosítási szolgáltatás olyan mértékben tör-
ténő csökkentésére, amilyen mértékben a kötelezettségsze-
gés a szolgáltatási kötelezettség mértékét befolyásolta. 

6.  A Biztosítottat a biztosítási eseménynek a biztosító felé tör-
ténő bejelentése nem mentesíti más biztosítókkal szembeni
(kár) bejelentési kötelezettsége alól.

X. Az igényérvényesítés esélyeinek megítélése

1.  A biztosító a biztosítási esemény bejelentését követően min-
denkor jogosult megvizsgálni az igényérvényesítés, illetve a
jogi védekezés feltehető sikerének esélyeit.

2.  Ha a vizsgálat után a jogi és a bizonyítási helyzet alapulvéte-
lével arra a következtetésre jut, hogy megfelelő kilátás van az
igényérvényesítés sikerére, írásban vállalja a Biztosított költ-
ségeket.

3.  A biztosító jogosult a jogvédelmi fedezet nyújtását megta-
gadni, ha jogi álláspontja szerint kevés az esélye annak, hogy
a Biztosított jogi érdekeinek védelme sikerre vezet. Ez a jo-
gosultság abban az esetben is fennáll, ha a kedvezőtlen kilá-
tásokra csak a biztosítási esemény bejelentését követően is-
mertté vált tényekből és körülményekből lehet következtetni.
Ilyen esetben az addig felmerült költségeket a biztosító viseli,
feltéve hogy a biztosítási védelem egyéb feltételei fennálltak.

4.  Ha a Biztosított nem ért egyet a biztosítónak a költségviselés
elutasítását tartalmazó döntésével, a döntés kézhezvételétől
számított 15 napon belül érdekegyeztető bizottság felállítását
kérheti, az őt képviselő ügyvéd egyidejű megnevezésével. Az
érdekegyeztető bizottság tagjai: a Biztosított által megneve-
zett ügyvéd, a biztosító jogi képviselője, valamint az előző
két tag által választott elnök.

5.  Az érdekegyeztető bizottság az érdekegyeztetés iránti kére-
lemnek a biztosítóhoz érkezésétől számított 5 munkanapon
belül köteles írásbeli döntést hozni a sikerkilátás és a költségek
viselésének kérdésében. Az érdekegyeztető bizottság dönté-
seit szótöbbséggel hozza.

6.  Az érdekegyeztető bizottság döntése, mind a biztosítóra,
mind a Biztosítottra nézve kötelező, a döntés ellen jogorvos-
latnak nincs helye. Az érdekegyeztető bizottság működéséért
legfeljebb a bíróság által megállapítható ügyvédi költség felét
számíthatja fel.

    Az érdekegyeztető bizottság működésének költségeit a biz-
tosító viseli, ha az érdekegyeztető bizottság úgy dönt, hogy
van megfelelő kilátás az igényérvényesítés sikerére, viszont
mindkét fél viseli a saját költségeit abban az esetben, ha az
érdekegyeztető bizottság döntése alapján sincs megfelelő ki-
látás az igény érvényesítés sikerére.

    Amennyiben a biztosító szolgáltatási kötelezettsége beálltá-
nak alapjául szolgáló esemény során két vagy több ellenér-
dekű fél ugyanannál a biztosítónál rendelkezik jogvédelmi,
illetve más biztosítási szerződéssel, a biztosító sikerkilátás vizs-
gálata nélkül ad fedezetet. 

XI. Érdekellentét

Érdekellentét áll fenn, ha ugyanazon biztosítási esemény két
vagy több ellenérdekű fele is a biztosítónál rendelkezik érvényes
jogvédelmi biztosítási szerződéssel vagy más érvényes biztosítási
szerződéssel (pl.: felelősségbiztosítás), és az érintett felek bizto-
sítási szerződése az adott kockázatra fedezetet nyújt.
Érdekellentét esetén mindkét felet köteles a biztosító írásban ér-
tesíteni az érdekellentét fennállásáról, és tájékoztatni őket arról,
hogy képviseletüket az általuk szabadon választott jogi képviselő
látja el a továbbiakban a jogi képviselőjükkel tartsák a kapcsola-
tot.

XII. A biztosított képviselete

1.  A biztosított jogosult a biztosítási esemény bekövetkezését
követően, illetve bármely bírósági vagy közigazgatási eljárás-
ban vagy az ilyen eljárás megkezdését megelőzően, az eljárás
elkerülését elősegítő eljárás során, valamint az egyeztető el-
járás eredménytelensége esetén szabadon megválasztani jogi
képviselőjét. A szabadon választott jogi képviselő munkadíját
és költségeit a biztosító legfeljebb az általa javasolt jogi kép-
viselő munkadíjának és költségeinek mértékéig fedezi.

    Fenti választási jog csak olyan ügyvédekre vonatkozik, kinek
irodája azon bíróság vagy közigazgatási hatóság székhelyén
van, amely az elsőfokon indítandó eljárásra illetékes. Ha ezen
helységben egyáltalán nincs vagy csak egy ügyvéd működik,
akkor választható más, a megyei bíróság illetékességi terüle-
tén működő ügyvéd is.

2.  Amennyiben a biztosított nem él a szabad ügyvédválasztás
jogával és a biztosító által nyújtott szolgáltatás során jogi kép-
viselőt kell megbízni a biztosított képviseletével, a biztosító
erre alkalmas ügyvédet vagy erre jogosult más jogászt ajánl
vagy a biztosító jogtanácsosa, jogi előadója látja el a képvi-
seletet – külön meghatalmazás alapján. 

3.  Az ügyvédet közvetlenül a biztosított bízza meg. A biztosí-
tottnak a megbízott ügyvéd nevét, és székhelyét írásban kell
bejelenteni a biztosító felé, a megbízástól számított három
munkanapon belül. Az ügyvéd a biztosítottal szemben köz-
vetlenül felelős megbízása teljesítéséért. A biztosító az ügyvéd
tevékenységéért nem felel. 
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