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Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz
Biztosítási termékismertető melléklete – Kiegészítő biztosítások

A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. A termék: Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016  Kiegészítő biztosítások

Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

Milyen típusú biztosításról van szó?

Az LSZB+ szerződéshez a Kárbiztosítás termékismertetőben felsorolt kockázatain kívül kiegészítő biztosítások is köthetőek. 
A kiegészítő biztosítások önállóan nem vásárolhatóak meg, és kizárólag az LSZB+ Általános feltételével együtt érvényesek.

Jelen mellékletben röviden ismertetjük a kiegészítő biztosítások főbb jellemzőit. A kiegészítőkre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés 
előtti és szerződéses tájékoztatás (különös tekintettel a kizárásokra és mentesülésekre) a Biztosító honlapján érhető el:
https://www.aegon.hu/lakasbiztositas.

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A kiegészítő biztosításokra vonatkozóan a Kárbiztosítással megegyező kötelezettségei vannak.

 Mikor és hogyan kell fizetnem?

A kiegészítő biztosítások díja a Kárbiztosítás kockázataival együttesen fizetendő, és díjfizetésük nem különíthető el. 

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

— A kiegészítő biztosítások kockázatviselési kezdete megegyezik a Kárbiztosításéval, azonban azokra a Biztosító várakozási időt 
határozhat meg. 

— A Kárbiztosítás kockázatviselésének megszűnésével együtt a kiegészítő biztosítások kockázatviselése is megszűnik.

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

— A kiegészítő biztosítások a Kárbiztosítással együtt, azzal azonos módon szüntethetőek meg.

— Továbbá a kiegészítő biztosítások (kivéve felelősségbiztosítás) megszüntethetőek önállóan is, a tartam végére történő felmondással.
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Általános és háziállat tartói felelősségbiztosítás

Milyen típusú biztosításról van szó?

Kárbiztosítás. Az okozott kár mérhető és pénzben kifejezhető, melyet a Biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási összeg 
erejéig térít meg a károsult részére, mentesítve ennek megfizetésétől a Biztosítottat.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

A Biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyeket a Biztosított, mint a biztosított ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója, építtetője, 
felújíttatója; főzési, fűtési céllal, rendeltetésszerűen PB-gázpalackot, gáztartályt használó; belátási képességgel nem rendelkező, vagy 
korlátozott belátási képességű személyek gondozója; közúti balesetet okozó gyalogos; kerékpár, rokkantjármű, kézi erővel működte-
tett szállító eszköz használója; szervezett kereteken kívül hobbi-, sporttevékenységet végző; háziállattartó okoz, feltéve, hogy azokért 
kártérítési felelősséggel tartozik.

 Hol érvényes a biztosításom?

Személysérüléses károk esetén a területi hatály Magyarország, tárgyrongálási károk esetén az EU tagállamainak területe.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás? 

� Nem vállal szolgáltatási kötelezettséget a Biztosító, ha a kárt

 — a Biztosítottak motoros jármű üzembentartójaként, használójaként okozták,

 — a Biztosítottak vízi- és légi-jármű, illetve gépi meghajtású sporteszközök használatával okozták,

 — a Biztosítottak kötelező gépjármű felelősségbiztosítás hatálya alatt álló rokkantjármű használatával okozták,

 — a Biztosítottak a környezet szennyezésével okozták,

 — a Biztosítottak állati erő munkavégzésre való használata közben, vagy azzal összefüggésben okozták,

 — a Biztosított állatai növényi kultúrákban okozták.

� Nem téríti meg az olyan vagyontárgyakban okozott károkat, melyek a Biztosított használatában, megőrzésében voltak.

� Nem téríti meg a károsodott vagyontárgy javítása/helyreállítása után fennmaradó esetleges értékcsökkenést.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

Mentesül a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen

! a Szerződő vagy a Biztosított szándékosan okozta,

! a Biztosítottak egymásnak vagy hozzátartozóiknak okoztak.
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Baleset és Bővített balesetbiztosítás

Milyen típusú biztosításról van szó?

Összegbiztosítás, ami azt jelenti, hogy a biztosítási eseményre a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

Kétféle balesetbiztosítás választható (a kettő együtt nem). Az „alap” Balesetbiztosítás baleseti eredetű halálra, rokkantságra és csont-
törésre fizet, míg a Bővített balesetbiztosítás ezeken felül égési sérülésre és baleset miatti műtétre is szolgáltat.

A balesetbiztosítás a család valamennyi, a kockázatviselés helyén élő és oda bejelentett tagjára vonatkozik, a díja attól függ, hogy 
mekkora szolgáltatási egységre kötik meg (a biztosított személyek számától nem függ). A szolgáltatási egységek 6-szorozhatóak, 
arányosan növekvő díj ellenében.

 Hol érvényes a biztosításom?

Szolgáltatása független attól, hogy mely országban következett be a Biztosított balesete.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás? 

� A bővített balesetbiztosítás műtéti szolgáltatása nem terjed ki vele született rendellenességgel, születéskori betegségekkel 
és a szerződéskötés előtti 5 évben már fennállt állapottal kapcsolatos beavatkozásokra, továbbá a feltételben felsorolt kizárt 
műtétekre.

� A biztosítás műtéti beavatkozásokkal kapcsolatos egyéb kizárásait a biztosítás feltételei tartalmazzák.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! Mentesül a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a baleset a Biztosított súlyos bűncselekményével vagy súlyosan gondatlan 
jogellenes magatartásával összefügg.

! Államok közötti fegyveres összeütközésekkel, polgárháborúval, HIV vírussal történő fertőzöttséggel kapcsolatos eseményekre 
nem vállal kockázatos a Biztosító.
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Élet- és műtéti kiegészítő biztosítás

Milyen típusú biztosításról van szó?

Összegbiztosítás, ami azt jelenti, hogy a biztosítási eseményre a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

Halálesetre és műtétekre (4 térítési kategóriába sorolva) téríti meg a szerződésben meghatározott biztosítási összeget. 3 szolgáltatási 
egység választható arányosan növekedő díj ellenében.

A Biztosítottakat név szerint meg kell adni, a család kockázatviselés helyén élő és oda bejelentett maximum 65 éves tagjaira köthető 
meg, kortól függően nem szűnik meg rájuk a későbbiekben a szerződés.

 Hol érvényes a biztosításom?
A haláleseti szolgáltatás független attól, hogy mely országban következett be. Műtéti eseményre abban az esetben vehető igénybe a 
szolgáltatás, ha az az EU tagállamainak valamely kórházában történt.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás?

Főbb kizárások:

� azon események, amelyek a szerződéskötés előtt már kialakult betegséggel vannak összefüggésben (kivéve, ha a szerződéskötés 
előtti két évben tünetmentes volt és kezelést sem igényelt),

� az olyan műtét, amelynek szükségessége okozati összefüggésben áll a Biztosított testrészeinek, illetve szerveinek a biztosítási 
szerződés kockázatviselési kezdetét megelőzően már kialakult maradandó károsodásával,

� az olyan műtét, aminek oka olyan betegség, illetve állapot, amely a biztosítás hatálybalépését megelőzően már fennállt, és aminek 
szükségességéről a Biztosított tudott vagy tudnia kellett („halasztott” műtét),

� az olyan műtét, aminek oka öngyilkosság kísérlete, vagy öncsonkítás,

� nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény államok közötti fegyveres összeütközésből eredően, vagy polgárháborús 
cselekmények kapcsán következik be, illetve annak bekövetkeztében, HIV vírussal való fertőzöttség hatott közre.

A kizárt műtétek listáját, illetve a műtétekkel kapcsolatos egyéb kizárásokat a feltétel tartalmazza.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A nem balesetből eredő biztosítási eseményekre a Biztosító az ajánlattétel napjától számítva 6 hónapos várakozási időt határoz 
meg, ezen idő alatt bekövetkező eseményekre nem térít.

! A Biztosító szolgáltatása nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási eseményt a kedvezményezett szándékos, 
illetve a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.

! Mentesül a Biztosító a haláleseti kifizetés alól, ha a Biztosított halálát 2 éven belül bekövetkezett öngyilkosság okozta.

A biztosítás egyéb korlátozásait a feltétel tartalmazza.



5LSZB+–KIEGB–M–PID–180215

Kockázati életbiztosítás

Milyen típusú biztosításról van szó?

Összegbiztosítás, ami azt jelenti, hogy a biztosítási eseményre a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg.

Ez egy csökkenő fedezetű életbiztosítás, ami azt jelenti, hogy a Szerződő választ egy biztosítási összeget és egy tervezett futamidőt. 
A futamidő alatt a biztosítási összeg lineárisan csökken, míg az utolsó futamév letelte után a biztosítási összeg eléri a nulla értéket 
és így a kiegészítő biztosítás megszűnik.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

A Biztosított halála esetén az aktuálisan érvényes biztosítási összeget fizeti meg az örökös vagy kedvezményezett részére.

A Biztosítottakat név szerint meg kell adni, a család kockázatviselés helyén élő és oda bejelentett 18–65 év közötti tagjaira köthető 
meg (maximum 2 fő biztosítható). 

 Hol érvényes a biztosításom?

A szolgáltatás független attól, hogy mely országban következett be a Biztosított halála.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás?

� A Biztosító az ajánlattétel napjától számítva 6 hónapos várakozási időt határoz meg, ezen idő alatt nem baleseti okból bekövetkező 
eseményekre nem térít.

� Amennyiben valamely biztosított betölti a 70. életévét, a következő évfordulótól rá megszűnik ez a kiegészítő.

� Nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény államok közötti fegyveres összeütközésből eredően, vagy polgárháborús 
cselekmények kapcsán következik be, illetve annak bekövetkeztében, HIV vírussal való fertőzöttség hatott közre.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A biztosító szolgáltatása nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási eseményt a kedvezményezett szándékos, 
illetve a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.

! Mentesül a biztosító a haláleseti kifizetés alól, ha a Biztosított halálát 2 éven belül bekövetkezett öngyilkosság okozta.

! A biztosító kötelezettsége nem áll be közlési kötelezettségsértés esetén a Biztosított tekintetében a szerződés első öt évében, 
kivéve, ha az elhallgatott körülmény a Biztosított halálával nem függ össze, vagy azt a biztosító szerződéskötéskor ismerte.
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Kegyeleti életbiztosítás

Milyen típusú biztosításról van szó?

Összegbiztosítás, ami azt jelenti, hogy a biztosítási eseményre a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

A Biztosított halála esetén az adott Biztosítottra a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg az örökös vagy 
kedvezményezett részére.

A Biztosítottakat név szerint meg kell adni. Megköthető a szerződés bármely Biztosítottjára, vagy az Biztosítottaknak nem a 
kockázatviselés helyén élő hozzátartozóira. A Biztosítottak a szerződéskötéskor 18–65 év közöttiek lehetnek, és kortól függően nem 
szűnik meg rájuk a későbbiekben a szerződés. 

 Hol érvényes a biztosításom?

A szolgáltatás független attól, hogy mely országban következett be a Biztosított halála.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás?

� A Biztosító az ajánlattétel napjától számítva 6 hónapos várakozási időt határoz meg, ezen idő alatt nem baleseti okból bekövetkező 
eseményekre nem térít.

� Nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény államok közötti fegyveres összeütközésből eredően, vagy polgárháborús 
cselekmények kapcsán következik be, illetve annak bekövetkeztében, HIV vírussal való fertőzöttség hatott közre.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A biztosító szolgáltatása nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosítási eseményt a kedvezményezett szándékos, 
illetve a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta.

! Mentesül a biztosító a haláleseti kifizetés alól, ha a Biztosított halálát 2 éven belül bekövetkezett öngyilkosság okozta.

! A biztosító kötelezettsége nem áll be közlési kötelezettségsértés esetén a Biztosított tekintetében a szerződés első öt évében, 
kivéve, ha az elhallgatott körülmény a Biztosított halálával nem függ össze, vagy azt a biztosító szerződéskötéskor ismerte.
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Lakásdoktor szolgáltatás

 Mire terjed ki a biztosítás? 

A Biztosító vállalja a vészelhárítási és egyéb, háztartási assistance (gyors segítség), kisiparosi kivitelezői, javítói jellegű szolgáltatás 
megszervezését víz-, gáz-, fűtésszerelő, tetőfedő, üveges, villanyszerelő, duguláselhárító, zárjavító, lakatos szakmákban.

 Hol érvényes a biztosításom?

A szolgáltatás a kötvényen megjelölt kockázatviselési helyen vehető igénybe.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! Azon vészhelyzeti esetekre, amelyek nem biztosítási esemény miatt következtek be (pl. nem biztosítási kárral együtt járó 
kulcselvesztés miatti ajtókinyitás szakember által), a szolgáltatás biztosítási évenként egy alkalommal vehető igénybe.

! Nem biztosítási eseményhez kapcsolódó vészelhárítás esetén a kötvényben szereplő biztosítási összegen felül felmerülő 
többletköltségek a Biztosítottakat terhelik.
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Garázsban tárolt személygépkocsik biztosítása

Milyen típusú biztosításról van szó?

Ez egy kárbiztosítás, melynek célja a biztosított gépjármű káresemény előtti állapotra történő helyreállítása. A bekövetkezett kár 
mérhető és pénzben kifejezhető.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

Megtéríti a Biztosítottak garázsban tárolt személygépjárműveiben a kárbiztosítás alapbiztosítási eseményei következtében keletkezett 
kárait, maximum a kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig.

 Hol érvényes a biztosításom?

A kockázatviselési helyen biztosított garázsban.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás?

� Nem téríti meg a Biztosító azon kárt, amelyet a Biztosítottak más biztosítási szerződés alapján vagy egyéb, igazolt forrásból 
megkaphatnak (pl. casco, bármely felelősségbiztosítás). 

� Tűz, robbanás esetén nem térül azon személygépkocsiban keletkezett kár, amelyből hatóságilag igazolhatóan kiindult a tűz, vagy 
robbanás.

� Nem terjed ki a fedezet a Biztosított által bérelt, kölcsönvett, lízingelt gépkocsira, valamint az albérlők, látogatók, vendégek, 
gépjárműire.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A Biztosító nem téríti:

! a gépjárműben keletkezett értékcsökkenést,

! a sérült gépjármű más gépjárművel történő pótlásának járulékos költségeit (pl.: bérautó),

! a gépjárműhasználat kiesése miatt felmerült járulékos károkat (pl. elmaradt haszon stb.)

! a gépjármű szállítmányát, az abban tárolt ingóságokat (kivéve a kötelező tartozékok és gyerekülés).

! a gépjármű helyreállításával kapcsolatban szükségessé váló forgalomba helyezés költségeit,

! hajtó, kenő, teljesítménynövelő, kopáscsökkentő olajadalék anyagokat, üzemanyagot,

! a helyreállítás során a járművön végzett változtatásokkal, teljesítménynöveléssel, minőségjavítással, továbbá kopás vagy 
elhasználódás miatti javításokkal kapcsolatos költségeket.
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Kisállat biztosítás

Milyen típusú biztosításról van szó?

Ez egy kárbiztosítás, melynek célja a biztosított kisállat betegség vagy baleset miatt szükséges állatorvosi kezelési költségének 
megtérítése.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

A Biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosított kutya vagy macska jelen feltételek szerinti 
betegsége vagy balesete esetén felmerülő állatorvosi költségeket.

 Hol érvényes a biztosításom?

A Biztosító kockázatviselésének helye Magyarország területe.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás?

Nem nyújt szolgáltatást a Biztosító

� várakozási idő alatt bekövetkező betegséggel összefüggő igényekre,

� a feltétel I. számú mellékletben felsorolt betegségek miatt végzett állatorvosi beavatkozásokra,

� a kockázatviselés kezdete előtt kezdődött betegséggel, annak kiújulásával, vagy bekövetkezett balesettel kapcsolatban,

� a betegségeket megelőző beavatkozásokra (pl. védőoltások, külső és belső élősködők elleni kezelések) és vizsgálatok költségeire,

A biztosítás további kizárásait, amelyek speciálisan balesettel és betegséggel kapcsolatosak, a biztosítás feltételei tartalmazzák.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A betegség biztosítási eseményre a Biztosító a szerződés díjfizetési kezdetét követő három hónapos várakozási idő után vállalja a 
kockázatot. 

! 10.000 Ft eléréses önrészesedést tartalmaz, ami azt jelenti, hogy a Biztosító a 10.000 Ft alatti kezelési költségekre nem nyújt 
szolgáltatást. Amennyiben a feltételeknek megfelelő kezelési költség meghaladja a 10.000 Ft-ot, a Biztosító a teljes összeget 
megtéríti.

! Olyan kutyára és/vagy macskára köthető, amely a szerződéskötés idejében:

 — 6 hónapnál idősebb, de 7 évesnél fiatalabb,

 — rendszeresen oltott és féregtelenített (oltási könyvben dokumentálva),

 — a mikrochippel ellátott és az elektronikus adatbázisban rögzített.
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Díjbeszámítás munkanélküliség esetére

 Mire terjed ki a biztosítás? 

Amennyiben a Szerződő elveszíti a munkáját, majd ezt követően az illetékes hatóság munkanélküliként nyilvántartásba veszi, 6 havi 
díjnak megfelelő szolgáltatást nyújt a Biztosító, melyet a következő 6 havi díjba beszámít.

 Hol érvényes a biztosításom?

A Biztosító kockázatviselésének helye Magyarország területe.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás?

� Nyugdíjazás, rokkantnyugdíjazás.

� Munkavállalói felmondás vagy azonnali hatályú felmondás.

� A munkaviszonyt a munkáltató mondja fel a munkavállaló szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt.

� A munkaviszonynak a próbaidő alatti bármelyik fél általi megszűntetése. 

� Amennyiben a munkaviszony bármely módon megszűnik egy olyan jogviszonyban, amelyben a Biztosított (Szerződő) saját magának, 
bármely hozzátartozójának, alkalmazásában vagy olyan társaság alkalmazásában állt, melyben ezen személyek irányítási joggal 
rendelkeztek a felmondás időpontjában. 

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A Biztosító a szerződés díjfizetési kezdetétől 6 hónapos várakozási időt alkalmaz. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási 
esemény kapcsán a Biztosító nem nyújt szolgáltatást.
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Utasbiztosítás

Milyen típusú biztosításról van szó?

Ez egy kárbiztosítás, amely a külföldi utazás során bekövetkező baleset vagy betegség miatt szükséges orvosi ellátásra, valamit 
poggyász károkra nyújt fedezetet.

 Mire terjed ki a biztosítás? 

✓ Betegségi biztosítás 20.000,– EUR/esemény

✓ Baleseti ellátás 20.000,– EUR/esemény

Segítségnyújtási szolgáltatások:

✓ Betegszállítás A betegségi és baleseti szolgáltatásokon belül limit nélkül (helikopteres mentés is)

✓ Beteglátogatás max: 4 éjszaka és 40,– EUR/éj

✓ Tartózkodás  meghosszabbítása max: 4 éjszaka és 40,– EUR/éj

✓ Halott hazaszállítás limit nélkül

✓ Gyermek hazaszállítása korlátlan

✓ Idő előtti hazautazás (életveszély esetén) korlátlan 

✓ Telefonköltség térítése max. 80,– EUR

✓ Poggyász biztosítás 150.000,– Ft (egyedi érték tárgyanként: 50.000,– Ft)

✓ Úti okmány pótlása 20.000,– Ft

✓ Útlevél és poggyász keresés

✓ 24 órás asszisztencia szolgáltatás

 Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás Magyarország kivételével Európán belül érvényes.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás?

Főbb kizárások:

� olyan ellátásra, amely korábban fennálló egészségi állapotra visszavezethető okból következett be,

� a Biztosító hozzájárulása nélkül történő hazaszállítás költségeire,

� terhesgondozásra,

� 28. hét utáni szülészeti ellátásra,

� nem sürgősségi orvosi ellátásra,

� szűrővizsgálatokra, védőoltásokra,

� öngyilkosságra és annak kísérletére, 

� hivatásszerű fizikai munkavégzés közbeni baleset miatt szükséges ellátásra,

� alkohol vagy kábítószer fogyasztással összefüggően szükséges ellátásra.

A biztosítás orvosi ellátással, illetve poggyászkárokkal kapcsolatos egyéb kizárásait a biztosítás feltételei tartalmazzák.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A Biztosító a szerződés kockázatviselés kezdetétől, 15 napos várakozási időt köt ki. Ha a biztosítási esemény a várakozási idő alatt 
következik be, akkor a Biztosító a biztosítási összeg kifizetésére nem köteles.

! Az egyidejű külföldi tartózkodás ideje maximum 20 nap lehet.

! Amennyiben a Biztosított a szerződés megkötésekor nem tartózkodott Magyarországon, a Biztosítottra a szerződéskötés idejével 
egybeeső külföldi tartózkodására a Biztosító kockázatviselése nem áll fenn.

! A biztosítási szerződés valamely Biztosítottra megszűnik attól a biztosítási évtől, melyben az adott személy betölti 71. életévét.
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Kiterjesztett garancia szolgáltatás

 Mire terjed ki a biztosítás? 

A kiterjesztett garancia szolgáltatás a biztosított lakásban található elektromos háztartási gépek és szórakoztató elektronikai eszközök 
meghibásodása esetén a javítási költségekre nyújt fedezetet.

Hogy pontosan mely eszközökre vállalja a Biztosító a szolgáltatást, arról a feltételekben részletes tájékoztatást talál.

 Hol érvényes a biztosításom?

A szolgáltatást a kockázatviselés helyén biztosított háztartási ingóságok körébe tartozó eszközökre vállalja a szolgáltatást.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás?

� A feltételben találja meg a részletes felsorolást, hogy mely eszközökre nem vállalja a szolgáltatást a Biztosító.

Továbbá nem vállal fedezetet olyan eszközökre, amelyek:

� vásárláskori értéke nem haladja meg a 20.000,– Ft-ot,

� a gyártó vagy az eladó garanciája még érvényben van rá,

� az eladás napjától számítva régebbi 48 hónapnál,

� nem új állapotában és/vagy nem Magyarországon vették.

� vásárláskori bruttó értéke eléri a 20.000,– Ft-ot.

Azon meghibásodási eseteket, amelyek miatt szükségessé váló javításra a Biztosító nem vállalja a szolgáltatást, részletesen a feltétel 
tartalmazza.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! Biztosító az ajánlattétel napjától számítva 2 hónapos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási 
eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

! A javíttatást a Biztosító szolgáltatója által megadott szervizben kell elvégeztetni, illetve helyszíni javítás szükségessége esetén a 
szolgáltató küld szakembert a javítási munka elvégzésére. Amennyiben a Biztosító szolgáltatójának előzetes jóváhagyása nélkül 
javíttatják meg a vagyontárgyat, a Biztosító nem köteles a javítási költséget, illetve a kárt megtéríteni.
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Adatmentés

 Mire terjed ki a biztosítás? 

Amennyiben a biztosított vagyontárgyakhoz tartozó, feltétel szerinti merevlemez vagy Flash memória a kárbiztosításban definiált 
alapbiztosítási eseményből, vagy gépjárművel történő közlekedési balesetből adódó külső fizikai hatás miatt olyan sérülést szenved el, 
melyből adódóan a tárolt adatok részben vagy egészben elvesznek, az adat-visszanyerési eljárásból fakadó költségeket a szerződésben 
vállalt összeghatárig megtéríti a Biztosító a szolgáltatást végző KÜRT Zrt. részére.

 Hol érvényes a biztosításom?

Alapbiztosítási eseményből adódó adatvesztés esetére a kockázatviselési helyen, gépjárművel történő közlekedési baleset esetére az 
EU területén.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás?

� Több, független merevlemez összekapcsolásával létrehozott nagyméretű logikai lemezek (ún. RAID-ek), illetve a szerverként 
funkcionáló merevlemezek adatvesztési káraira. 

� Olyan Flash memóriakártya adatvesztési kárira, amely mobil telekommunikációs eszköz, mobil navigációs eszköz, multimédia 
lejátszó részét képezi, illetve amelyet a biztosítási esemény bekövetkeztekor abban használtak.

� Az adathordozó sérülése nem biztosított vagyontárgyban történt használatkor következett be.

� Az adathordozó károsodása emberi hibára, vagy szándékos károkozásra vezethető vissza.

� Az adathordozó károsodását számítógépes vírus okozta.

� A kimentett adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az adathordozó nem a Biztosított tulajdona.

!  Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A Biztosító nem vállal garanciát az adatmentés sikerességére, ezen belül a visszanyerhető adatok mennyiségére és minőségére.

! Az adatmentés esetleges sikertelenségéből adódó további károk, költségek, valamint a sérült adathordozón lévő szoftverek újra 
beszerzésének és telepítésének költségei nem képezik a Biztosító kockázatvállalásának részét.
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