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Családi Biztosítás betörésvédelmi táblája 2001.02.01. előtti technikai kezdetű szerződésekhez

Betöréses lopás esetén, a védelmi szinthez tartozó maximális, indexált térítési értékhatárok:

A mechanikai 
védelem

Az épület jellege Vagyoncsoportok Elektronikai védelem

Nincs Van

Minimális Állandóan lakott Értéktárgyak 598.000 Ft 798.000 Ft

Háztartási ingóságok, 
keresőtevékenység vagyontárgyai

7.974.000 Ft 9.964.000 Ft

Nem állandóan lakott  
(pl. nyaraló)

Háztartási ingóságok 598.000 Ft 798.000 Ft

Keresőtevékenység vagyontárgyai 2.273.000 Ft 2.920.000 Ft

Részleges Állandóan lakott Értéktárgyak 1.592.000 Ft 3.189.000 Ft

Háztartási ingóságok, 
keresőtevékenység vagyontárgyai

15.941.000 Ft 27.872.000 Ft

Nem állandóan lakott Háztartási ingóságok 2.806.000 Ft 3.387.000 Ft

Keresőtevékenység vagyontárgyai 6.158.000 Ft 11.994.000 Ft

Teljeskörű Állandóan lakott Értéktárgyak 2.806.000 Ft
Kockázatelbírálás

szerintHáztartási ingóságok, 
keresőtevékenység vagyontárgyai

27.903.000 Ft

Nem állandóan lakott Háztartási ingóságok 5.982.000 Ft Kockázatelbírálás
szerintKeresőtevékenység vagyontárgyai 11.994.000 Ft

Családi Biztosítás betörésvédelmi táblája 2001.02.01–2004.05.31. közötti technikai kezdetű szerződésekhez 

Betöréses lopás esetén, a védelmi szinthez tartozó maximális, indexált térítési értékhatárok:

A mechanikai
védelem

Az épület jellege Vagyoncsoportok Elektronikai védelem

Nincs Van

Minimális Állandóan lakott Értéktárgyak 598.000 Ft 798.000 Ft

Háztartási ingóságok 7.974.000 Ft 9.964.000 Ft

Nem állandóan lakott 
 (pl. nyaraló)

Háztartási ingóságok 598.000 Ft 798.000 Ft

A lakottságtól független Vállalkozás, 
keresőtevékenység vagyontárgyai

A biztosítási összeg 20%-a, 
de maximum:

2.273.000 Ft 2.920.000 Ft

Részleges Állandóan lakott Értéktárgyak 1.592.000 Ft 3.189.000 Ft

Háztartási ingóságok 15.941.000 Ft 27.872.000 Ft

Nem állandóan lakott Háztartási ingóságok 2.806.000 Ft 3.387.000 Ft

A lakottságtól független Vállalkozás, 
keresőtevékenység vagyontárgyai

6.158.000 Ft 11.994.000 Ft

Teljeskörű Állandóan lakott Értéktárgyak 2.806.000 Ft kockázatelbírálás 
szerintHáztartási ingóságok 27.903.000 Ft

Nem állandóan lakott Háztartási ingóságok 5.982.000 Ft
kockázatelbírálás 

szerintA lakottságtól független Vállalkozás, 
keresőtevékenység vagyontárgyai

11.994.000 Ft

Az általános betörésvédelmi előírásokról bővebben a biztosítási feltételekben olvashat.
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Családi Biztosítás betörésvédelmi táblája 2004.05.31. utáni  technikai kezdetű szerződésekhez

Betöréses lopás esetén, a védelmi szinthez tartozó maximális, indexált térítési értékhatárok:

Az épület jellege Vagyoncsoportok Elektronikai jelzőrendszer

Nincs Minimális Részleges Teljeskörű
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Állandóan lakott épület Értéktárgyak 598.000 Ft 798.000 Ft 3.133.000 Ft 7.974.000 Ft

Háztartási ingóságok 7.974.000 Ft 9.964.000 Ft 27.225.000 Ft 40.488.000 Ft

Nem állandóan lakott épület 
(pl. nyaraló)

Háztartási ingóságok    598.000 Ft 798.000 Ft 1.695.000 Ft 3.972.000 Ft

Lakottságtól független Keresőtevékenység 
vagyontárgyai

A biztosítási összeg 20%-a, 
de maximum:   6.160.000 Ft 15.941.000 Ft

2.273.000 Ft 2.920.000 Ft
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Állandóan lakott épület Értéktárgyak 1.594.000 Ft 3.133.000 Ft  7.974.000 Ft 15.941.000 Ft

Háztartási ingóságok  15.941.000 Ft 27.225.000 Ft 40.488.000 Ft 59.877.000 Ft

Nem állandóan lakott épület Háztartási ingóságok 2.788.000 Ft 3.386.000 Ft 3.972.000 Ft 7.974.000 Ft

Lakottságtól független Keresőtevékenység 
vagyontárgyai

6.160.000 Ft 11.994.000 Ft  22.676.000 Ft 43.081.000 Ft
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Állandóan lakott épület Értéktárgyak 2.788.000 Ft 7.974.000 Ft   15.941.000 Ft 39.841.000 Ft

Háztartási ingóságok 27.225.000 Ft 40.488.000 Ft 59.877.000 Ft 79.679.000 Ft

Nem állandóan lakott épület Háztartási ingóságok 5.982.000 Ft 6.778.000 Ft 7.974.000 Ft 11.994.000 Ft

Lakottságtól független Keresőtevékenység 
vagyontárgyai

11.994.000 Ft 22.676.000 Ft 43.081.000 Ft 47.757.000 Ft

Az általános betörésvédelmi előírásokról bővebben a biztosítási feltételekben olvashat.

A Kiegészítő balesetbiztosítás aktuális szolgáltatási összegei egységenként:

Baleseti halál esetére szóló biztosítási összeg 482.200 Ft

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló biztosítás  

I. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti rokkantság teljes és állandó (100%-os) 964.400 Ft

I. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti eredetű állandó és részleges rokkantság mértéke 
a 10%-ot eléri, vagy meghaladja, valamint ha a 10%-ot nem éri el, de csonkolást, bénulást, teljes 
megmerevedést okoz 

964.400 Ft-nak  
a rokkantság fokával  

arányos része

II. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti eredetű állandó és részleges rokkantság mértéke  
1–9% közötti, és nem okoz csonkolást, bénulást, teljes megmerevedést  

80.100 Ft

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére 12.400 Ft

A Kiegészítő bővített balesetbiztosítás aktuális szolgáltatási összegei egységenként:

Baleseti halál esetére szóló biztosítási összeg 482.200 Ft

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló biztosítás 

I. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti rokkantság teljes és állandó (100%-os) 964.400 Ft

I. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti eredetű állandó és részleges rokkantság mértéke 
a 10%-ot eléri, vagy meghaladja, valamint ha a 10%-ot nem éri el, de csonkolást, bénulást, teljes 
megmerevedést okoz 

964.400 Ft-nak  
a rokkantság fokával  

arányos része

II. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti eredetű állandó és részleges rokkantság mértéke  
1–9% közötti, és nem okoz csonkolást, bénulást, teljes megmerevedést  

80.100 Ft

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére 12.400 Ft

Baleseti műtét esetére szóló biztosítási összeg 9.200 Ft

Baleseti égés esetére szóló biztosítási összeg (az égési sérülés fokától és kiterjedtségétől függően) 27.300 Ft
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A Kiegészítő extra balesetbiztosítás aktuális szolgáltatási összegei egységenként:

Baleseti halál esetére szóló biztosítási összeg 482.200 Ft

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló biztosítás 

I. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti rokkantság teljes és állandó (100%-os) 964.400 Ft

I. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti eredetű állandó és részleges rokkantság mértéke 
a 10%-ot eléri, vagy meghaladja, valamint ha a 10%-ot nem éri el, de csonkolást, bénulást, teljes 
megmerevedést okoz 

964.400 Ft-nak  
a rokkantság fokával  

arányos része

II. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti eredetű állandó és részleges rokkantság mértéke  
1–9% közötti, és nem okoz csonkolást, bénulást, teljes megmerevedést  

80.100 Ft

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítási összeg 12.400 Ft

Baleseti eredetű koponyatörés, combnyaktörés esetére szóló biztosítási összeg 62.000 Ft

Baleseti műtét esetére szóló biztosítási összeg 9.200 Ft

Baleseti égés esetére szóló biztosítási összeg (az égési sérülés fokától és kiterjedtségétől függően) 27.300 Ft

Balesetbiztosítás és személybiztosítás szolgáltatási összegei egységenként:

BALESETBIZTOSÍTÁS

Baleseti halál esetére szóló biztosítási összeg 482.200 Ft

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló biztosítás  

I. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti rokkantság teljes és állandó (100%-os) 964.400 Ft

I. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti eredetű állandó és részleges rokkantság mértéke  
a 10%-ot eléri, vagy meghaladja, valamint ha a 10%-ot nem éri el, de csonkolást, bénulást, teljes 
megmerevedést okoz 

964.400 Ft-nak  
a rokkantság fokával  

arányos része

II. sz. baleseti rokkantsági összeg, ha a baleseti eredetű állandó és részleges rokkantság mértéke  
1–9% közötti, és nem okoz csonkolást, bénulást, teljes megmerevedést  

80.100 Ft

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére 12.400 Ft

ÉLETBIZTOSÍTÁS

Haláleseti biztosítási összeg 241.100 Ft

MŰTÉTI  BIZTOSÍTÁS

I. térítési csoportba tartozó műtétek 199.700 Ft

II. térítési csoportba tartozó műtétek 99.500 Ft

III. térítési csoportba tartozó műtétek 40.500 Ft

IV. térítési csoportba tartozó műtétek 8.300 Ft

Kiegészítő Exkluzív biztosítás szolgáltatási összegei:

Kulcs ellopása, elvesztése 14.000 Ft

Bankkártya ellopása, elvesztése 27.100 Ft

Különleges üvegfelületek törése, repedése 135.200 Ft

Fagyasztott élelmiszerek megromlása 135.200 Ft

Riasztóberendezés és biztonsági kamera lopása 135.200 Ft

Kerti csomag szolgáltatási összegei:

Csőtörés miatt elfolyt víz térítése évente egy alkalommal, legfeljebb 137.700 Ft

Kerti növények elemi kár vagy vandalizmus miatti pótlása, biztosítási évente 68.500 Ft

Szabadban tartott vagyontárgyak, biztosítási évente 68.500 Ft

Kültéri épület-felszerelési tárgyak, biztosítási évente                          68.500 Ft



Kiegészítő utasbiztosítás szolgáltatási összegei

Szolgáltatás 1 egységes utasbiztosításra 
Biztosítottanként igénybe vehető 

maximális biztosítási összegek

Betegségi, baleseti orvosi ellátás 23.166 EUR

Betegségi, baleset ellátás terrorcselekmény esetében 11.583 EUR

Holttest hazaszállítása 3.475 EUR

Szolgáltatóval előre nem egyeztetett ellátás igénybe vétele max. 776 EUR

Sürgősségi szemüvegkészítés (személyi sérüléssel járó balest miatt) 117 EUR

Sürgősségi fogászati ellátás (fájdalomcsökkentő kezelés) 139 EUR/fog

Tartózkodás meghosszabbítása kórházi ápolás miatt (egészségileg indokolt) 4 éj, 59 EUR/éj

Hozzátartozó beteglátogatása 4 éj, 59 EUR/éj

Telefonköltség 93 EUR

Idő előtti hazautazás hozzátartozó megbetegedése vagy halála miatt 197 EUR

Gyermek hazahozatala nincs limit

Poggyászkár 173.900 Ft

Útiokmányok pótlása (poggyászkáron belül) 23.300 Ft

Gépjárműből történő eltulajdonítás 87.000 Ft

Dokumentumok fordítási költségei 5.900 Ft

Kiterjesztett garancia és mobileszköz biztosítás

Mobil eszközök véletlenszerű károsodása, rongálása esetében a levonásos önrész mértéke (VI.2. pont) 10%, 
minimum 10.700 Ft

Háztartási eszközök ésszerű javítási költsége (VII.1.1.1. pont) 343.000 Ft

Mobil eszközök ésszerű javítási értéke (VII.1.2.1. pont) 229.000 Ft
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