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V-1. sz. Záradék
Merevlemez- és ﬂash memória adatmentés biztosítás
A biztosítási szerzôdés egyéb feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a jelen záradék alkalmazásával, a felek megállapodnak, hogy a
Biztosító tûz-, robbanás- és villámcsapás biztosítási esemény bekövetkezésének esetén megtéríti a Biztosított részére, a biztosítási esemény
által károsított, adathordozót tartalmazó informatikai eszköz adatmentésének költségeit is az alábbiak szerint.
A Biztosító adatmentéssel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben következik be, ha a Biztosító a vagyonbiztosítás
tûz-, robbanás- vagy villámcsapás biztosítási esemény okozta károkat téríteni köteles, abban az esetben is, ha a megállapított térítési összeg
nem éri el az alapvagyon biztosítás szerinti önrész mértékét.
A jelen záradék szerint történô káreseményenkénti kiﬁzetés felsô határa 300.000 Ft.
A jelen záradék szerinti biztosítási fedezetre vonatkozó megállapodás önrészt nem tartalmaz.
A Biztosító, adatmentésben együttmûködô szolgáltató partnere a Kürt Információbiztonsági és Adatmentô Zrt. Az adatmentés költsége
közvetlenül a szolgáltatást teljesítô partner részére kerül kiﬁzetésre. A Kürt megbízójának a Károsult minôsül.
A kárbejelentést és kártérítési igényt a Biztosítóhoz mindenkor írásban (levél, fax vagy e-mail formájában) meg kell küldeni. Az adatmentési
szolgáltatásra vonatkozó jogosultság igazolását a Biztosító a bekövetkezett tûz-, robbanás- vagy villámcsapás káresemény jogalap elbírálását
követô 24 órán belül a Biztosított részére kiállítja.
Az adatmentésre vonatkozóan, az Aegon Magyarország Zrt. ügyfelei számára a Kürt Információbiztonsági és Adatmentô Zrt. egyedi
szolgáltatási konstrukciót nyújt, melynek feltételei a külön szabályzatban kerülnek rögzítésre.
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V-2 sz. Záradék
Beázás és vízkár extra fedezet
A biztosítási szerzôdés egyéb feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a jelen záradék alkalmazásával, a felek megállapodnak, hogy
a Biztosító az alapvagyon biztosítás, vezetékek törése- és repedése biztosítási esemény fedezetének alapján és feltételeivel megtéríti az
alábbi károkat is:
•

az elfagyás, fagyhatás miatt bekövetkezô károkat,

•

a biztosított épületen, épületszerkezeten belüli berendezések és szerelvények tömítési hibái vagy dugulás miatt keletkezô beázás (elöntés,
elázás) károkat, a tömítési hiba javítási költségeit, valamint,

•

az elvezetô csövek dugulása miatt keletkezô károkat és a dugulás elhárításának költségeit.

Kizárások
A jelen megállapodás alapján sem kerülnek megtérítésre az alábbi károk:
a)

gombásodás, penészesedés formájában bekövetkezô károk,

b) állagromlás, a helyreállítás elmaradása vagy késedelme miatti károk,
c)

belvíz által okozott károk.
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V-3 sz. Záradék
Elfolyt víz miatti többletköltség fedezete
A biztosítási szerzôdés egyéb feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a jelen záradék alkalmazásával, a felek megállapodnak, hogy
a Biztosító az alapvagyon biztosítás fedezete alapján megtéríti a biztosított épületben vagy ingatlanon bekövetkezett vezetéktörés miatt
elfolyt víz értékét.
A Biztosító szolgáltatása: A Biztosító káreseményenként legfeljebb 100.000.-Ft értékhatárig megtéríti a csôtörés következtében elfolyt
víz értékét.
A kárrendezés elôfeltétele a területileg illetékes vízszolgáltató által, a biztosított ingatlanhoz kapcsolódóan kiállított számlák bemutatása a
kár észlelésétôl számított 1 éves idôtartamra visszamenôleg.
Kizárások
Nem téríti meg a Biztosító:
a)

az elfolyt vízzel kapcsolatos csatornahasználati díjakat,

b) a Biztosítottaknak a káreseménnyel egyidejû átlagos vízfogyasztásának értékét, azaz azt a költséget, amely biztosítási esemény
bekövetkezésének hiányában, az átlagos víz-használati adatok alapján a Biztosítottat terhelte volna.
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V-4 sz. Záradék
Vandalizmus, rongálás fedezete
A biztosítási szerzôdés egyéb feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a jelen záradék alkalmazásával a felek megállapodnak, hogy a
Biztosító az alapvagyon biztosítás fedezete alapján és feltételeivel megtéríti a biztosított vagyontárgyakban okozott öncélú vagy a betöréseslopás kísérlete során, külsô hatással végrehajtott tárgyrongálást, felületi sérülések okozását (grafﬁti).
A jelen kiegészítô megállapodás alapján kiﬁzethetô szolgáltatás felsô határa 250.000,- Ft / káresemény, beleértve a grafﬁti, falﬁrka miatt
felmerülô tisztítási költséget is.
A biztosított vagyontárgyban, idegen harmadik személy által okozott vandalizmus, rongálás jellegû károk (grafﬁti, falﬁrka) bekövetkezésekor
a Biztosítottnak rendôrségi feljelentést kell tennie, amelyet a kárbejelentés mellékleteként a Biztosítóhoz be kell nyújtania.
Kizárások
Nem minôsül a biztosítás által fedezett eseménynek a lopás, részlopás, eltulajdonítás, leltárhiány, terrorcselekmény, avulás vagy elhasználódás
miatti igény.
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V-5 sz. Záradék
Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete
A biztosítási szerzôdés egyéb feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a jelen záradék alkalmazásával, a felek megállapodnak, hogy
a Biztosító az alapvagyon biztosítás fedezete alapján megtéríti a kockázatviselés helyén, a szabadtéren, nem épületben, vagy helyiségben
elhelyezett, tárolt biztosított vagyontárgyakban bekövetkezô károkat.
Szabadban elhelyezettnek tekintendôk azon vagyontárgyak is, amelyek az idôjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedés alatt, vagy
legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl.: részben nyitott szín alatt) találhatóak.
A vihar, felhôszakadás biztosítási eseménnyel összefüggésben bekövetkezô károkat a Biztosító csak akkor téríti meg, ha azok legalább 12
cm magas állványon kerültek elhelyezésre.
Kizárások
A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki:
a)

textil, ponyva vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékok, kiegészítôk és díszítések (pl.: napellenzôk, napernyôk),

b) épületszerkezeti elemhez szilárdan nem rögzített, vagy önállóan álló reklámtáblák, cégtáblák,
c)
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a betöréses lopás miatt vagy hiány formájában bekövetkezô károkra.

F-1. sz. Záradék
Bérleti jogviszonnyal összefüggésben okozott károk fedezete
A biztosítási szerzôdés egyéb feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a Biztosító a kiegészítô szolgáltatás felelôsség-biztosítás fedezete
alapján megtéríti a Biztosított, mint bérlô a bérbeadónak vagy bérbeadóként a bérlônek, a bérleti jogviszonnyal összefüggésben okozott
dologi károkat, amelyekért a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelôsséggel tartozik.
Kizárások
A kiegészítô szolgáltatás-felelôsségbiztosítás szabályzatban rögzített eseteken kívül, a jelen fedezet kiterjesztés alapján sem térülnek meg
az alábbi,
1.

Bérlôi minôségben okozott károk, ha azok:
a) a bérlemény, valamint a bérlemény rendeltetésszerû használata során, a bérlemény felszerelése, berendezései (csô-, vezetékhálózat)
természetes elhasználódásával, kopásával okozott károk, veszteségek,
b) az ingatlan bérbeadásának részleges- vagy teljes megszüntetésébôl, szüneteltetésébôl származó elmaradt vagyoni elôny és a
felmerülô többletköltségek (termeléskiesés, többlet bérleti költségek, ideiglenes ingatlan vagy eszköz bérleti költségek),
c) a bérelt ingatlanon a bérbeadó - és amennyiben hatósági engedély szükséges a hatóság – engedélye nélkül végrehajtott
beruházásokból eredô károk, illetve azokat a költségek, amelyek az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatban merülnek fel.

2.

Bérbeadói minôségben okozott károk, ha azok:
a) a szavatossági, jótállási igények és az emiatt felmerülô költségek,
b) az ingatlan bérbeadásának részleges- vagy teljes megszüntetésébôl, szüneteltetésébôl származó elmaradt vagyoni elôny és a
felmerülô többletköltségek (termeléskiesés, többlet bérleti költségek, ideiglenes ingatlan vagy eszköz bérleti költségek),
c) a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a bérelt ingatlanban folyó tevékenység megszüntetésébôl, szüneteltetésébôl származó
elmaradt vagyoni elôny, vagy gazdasági hátrány miatti károk (következményi kárt),
d) a bérbe adott ingatlan felújítása, javítása, karbantartása vagy az errôl szóló tájékoztató hiánya vagy hiányossága következtében
a bérlônél jelentkezô elmaradt vagyoni elôny (következményi kár).

A jelen kiegészítô záradék alapján fedezett károk káreseményenkénti kártérítési limitje megegyezik a kiegészítô szolgáltatás-felelôsségbiztosítás
kártérítési limitjével, amely limit együttesen vonatkozik a kiegészítô szolgáltatás-felelôsségbiztosításra és a bérlôi felelôsségbiztosítási záradék
szerinti fedezetre.
A jelen fedezet kiterjesztés érvényességének feltétele, hogy a Biztosított érvényes szolgáltatás felelôsségbiztosítással rendelkezik.
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Köszönjük, hogy biztosítása megkötéséhez
az Aegont választotta!
Az Aegon Magyarország cégcsoport folyamatosan bővülő, változatos szolgáltatásokat
és széles körű pénzügyi megoldási lehetőségeket kínál, legyen szó biztosításról, önkéntes
nyugdíjpénztári megtakarításról, befektetésről, hitelfelvételről, vagy lakástakarékpénztárról.
A jövő biztonságáért ma kell lépéseket tennünk. Ebben igyekszünk segíteni ügyfeleinket.

