Mozaik

*

*

40.000.000 Ft

30.000.000 Ft

20.000.000 Ft

10.000.000 Ft

*

*

*

*

300.000 Ft 

200.000 Ft 

150.000 Ft 

100.000 Ft 

Fagyasztott élelmiszerek megromlása

150.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

30.000 Ft

Bankkártya elvesztése

100.000 Ft

50.000 Ft

25.000 Ft

15.000 Ft

60.000 Ft

30.000 Ft

15.000 Ft

10.000 Ft

Baleseti halál

1.200.000 Ft 

600.000 Ft 

400.000 Ft 

200.000 Ft 

Baleseti maradandó egészségkárosodás

1.200.000 Ft 

600.000 Ft 

400.000 Ft 

200.000 Ft 

20.000 Ft 

15.000 Ft 

10.000 Ft 

5.000 Ft 

Baleseti műtéti térítés

120.000 Ft 

60.000 Ft 

40.000 Ft 

20.000 Ft 

Kullancs-csípés térítés

60.000 Ft 

30.000 Ft 

20.000 Ft 

10.000 Ft 

40.000 Ft

30.000 Ft

25.000 Ft

20.000 Ft

5.000 Ft

5.000 Ft

5.000 Ft

5.000 Ft

Vízveszteség térítés

150.000 Ft

100.000 Ft

75.000 Ft

50.000 Ft

Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása

300.000 Ft

100.000 Ft

75.000 Ft

50.000 Ft

Háziállat, termésveszteség biztosítás

150.000 Ft

100.000 Ft

75.000 Ft

50.000 Ft

Kerti veszélytelenítés térítés

150.000 Ft

100.000 Ft

75.000 Ft

50.000 Ft

Állatkár biztosítás

300 000 Ft

100.000 Ft

75.000 Ft

50.000 Ft

Sporteszköz biztosítás

50.000 Ft

Felelősség biztosítás
Villám- és füstkár, beázás, kívülről érkező víz*

Sport
csomag
Nyugalom
csomag

Zárcsere költsége

Baleseti csonttörés

Dugulás elhárítás térítés
Szolgáltatás kimaradás biztosítás

250.000 Ft

100.000 Ft

75.000 Ft

Sport csonttörés

50.000 Ft

50.000 Ft

50.000 Ft

50.000 Ft

Sport felelősség

40.000.000 Ft

30.000.000 Ft

20.000.000 Ft

10.000.000 Ft

Besurranás, trükkös lopás

200.000 Ft

100.000 Ft

75.000 Ft

50.000 Ft

Baleseti égési sérülés

400.000 Ft

400.000 Ft

400.000 Ft

400.000 Ft

Kórházi lopás

100.000 Ft

75.000 Ft

50.000 Ft

25.000 Ft

Üdülésre elvitt ingóság biztosítása

500.000 Ft

400.000 Ft

300.000 Ft

200.000 Ft

12 hónap

9 hónap

6 hónap

3 hónap

Munkanélküliségi díjátvállalás
Mestervonal

Kölyök
csomag

Jogvédelem biztosítás

Öko
csomag

Gyerekbetegség térítés
Iskolai lopás
Gyerek felelősség
Napkollektor, napelem biztosítása
Hőszivattyú meghibásodás

30.000 Ft

30.000 Ft

30.000 Ft

30.000 Ft

300.000 Ft 

300.000 Ft 

300.000 Ft 

300.000 Ft 

15.000 Ft

15.000 Ft

15.000 Ft

15.000 Ft

50.000 Ft

50.000 Ft

50.000 Ft

50.000 Ft

400.000 Ft

300.000 Ft

200.000 Ft

100.000 Ft

1.500.000 Ft 

1.000.000 Ft 

500.000 Ft 

250.000 Ft 

300.000 Ft

150.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

Garancia plusz

300.000 Ft

300.000 Ft

300.000 Ft

300.000 Ft

Garancia smart plusz

150.000 Ft

150.000 Ft

150.000 Ft

150.000 Ft

Gépjármű biztosítás

10.000.000 Ft

6.000.000 Ft

5.000.000 Ft

4.000.000 Ft

Ebtartói felelősség

10.000.000 Ft

5.000.000 Ft

3.000.000 Ft

2.000.000 Ft

Utazás
csomag

Autósegély

mentési költség

mentési költség

mentési költség

mentési költség

Közlekedési baleseti halál

600.000 Ft

500.000 Ft

400.000 Ft

300.000 Ft

Közlekedési maradandó egészségkárosodás

600.000 Ft

500.000 Ft

400.000 Ft

300.000 Ft

Autó poggyászbiztosítás

200.000 Ft

150.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

Okos
otthon
csomag

Időjárás biztosítás
Törés kár
Többlet szolgáltatás
IT távsegítség

100.000 Ft

100.000 Ft

100.000 Ft

100.000 Ft

1.000 000 Ft

500.000 Ft

200.000 Ft

100.000 Ft

500.000 Ft

200.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

telefonos segítség

telefonos segítség

telefonos segítség

telefonos segítség

4 db

4 db

4 db

4 db

Bankkártya-, illetve személyes hozzáférési adatokkal
történő visszaélés

400.000 Ft

300.000 Ft 

200.000 Ft 

100.000 Ft 

Cyber jogvédelem

400.000 Ft

300.000 Ft 

200.000 Ft 

100.000 Ft 

Adatvesztés helyreállítása

400.000 Ft

300.000 Ft 

200.000 Ft 

100.000 Ft 

*

nem biztosított

nem biztosított

nem biztosított

Utasbiztosítás

lásd hátoldal

lásd hátoldal

nem biztosított

nem biztosított

Egészség csomag

lásd hátoldal

lásd hátoldal

lásd hátoldal

lásd hátoldal

Cyber
csomag

Cyber távsegítségnyújtás

All risks fedezet*

Cédrus
kegyeleti
bizt.

A Házőrző otthon- és életmód-biztosítás

Módozatok, kockázatok, biztosítási összegek

Kertes házas
csomag

Otthon
csomag

Baleset
csomag

Komfort
csomag

Különleges üveg

Sírkő sérülés biztosítás
Sírkő felelősség
Temetési segítség

Építés-szerelés*
Futrinka kisállat-biztosítás
Smart biztosítás
Nysz.: 20721

150.000 Ft

100.000 Ft

75.000 Ft

50.000 Ft

5.000.000 Ft

3.000.000 Ft

2.000.000 Ft

1.000.000 Ft

telefonos segítség

telefonos segítség

telefonos segítség

telefonos segítség

*

*

*

*

lásd hátoldal

lásd hátoldal

nem köthető

nem köthető

100.000 Ft 

100.000 Ft 

100.000 Ft 

100.000 Ft 

az adott módozat tartalmazza a szolgáltatást

Nívó

*

az adott módozatban nem biztosított szolgáltatás

Extra

*

az adott módozat nem tartalmazza, de választható szolgáltatás

Top

Alap kockázatok* (lent részletezve)

Alap kockázatok: tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen építmény
és üreg beomlása, ismeretlen jármű ütközése, légi jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése, felhőszakadás, árvíz, földrengés, vízkár, betöréses lopás, rablás, rongálás, üvegtörés.
A *-gal megjelölt kockázatok esetében az épület és ingóság biztosítási összegek érvényesek.
 Az ajánlott biztosítási összegek növelhetők.

Csomagok és kiegészítő kockázatok

Biztosítható vagyontárgyak
Lakóépület, lakás: lakás, családi-, sor- és ikerház, nyaraló, a biztosított telken
lévő építmények.
Nem lakóhelyiség: lakóépülettől különálló nem lakáscélú épület (melléképület, garázs, szerszámos kamra, ól, terménytároló), vagy többlakásos
lakóépületben található saját tulajdonú pincehelyiség, tároló, garázs, vagy
a lakóházhoz hozzáépített vagy a lakóházban lévő nem lakáscélú helyiség.
Általános háztartási ingóság: mindazon vagyontárgyak összessége, melyek
egy háztartásban általánosan előfordulnak, a biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak.
Nagy értékű ingóság: 250 ezer forint egyedi értéket meghaladó értékű
szőrmék, híradás-technikai, szórakoztató elektronikai, optikai készülékek,
sporteszközök, hangszerek, órák, engedélyhez kötött vadász- és önvédelmi
fegyverek.
Műértékek: képzőművészeti és iparművészeti tárgyak, gyűjtemények.
Ékszerek, drágakövek: nemesfémből készült ékszerek, drágakövek, valódi
gyöngyök, nemesfém és/vagy drágakővel díszített óra.
Készpénz, értékpapír: belföldi fizetőeszköz, valuta, értékpapír, betétkönyv.
Vállalkozói tulajdonban lévő vagyontárgyak: állandóan lakott épület esetén, az ajánlaton nevezett vállalkozás biztosított vagyontárgyai.

Kiegészítő kockázatok, csomagok
Villám és füstkár: közvetett villámcsapás és tűzkár nélküli füst- és korom
szennyeződés.
Beázás, kívülről érkező víz: szigetelési problémákból (tetőn, falazaton keresztül) és egyéb okból történő beázás károk.
Különleges üvegek biztosítása: az alapüvegeken kívüli üvegek törése (pl.:
üvegtető, üvegtégla, bútorüveg, biztonsági üvegezés, tükör, zuhanykabin,
üvegkerámia főzőlap, kandalló üveg, hűtők üvegezése, díszüvegezés, festmények üvegezése).
Komfort csomag: Fagyasztott élelmiszerek megromlása
		
Bankkártya elvesztése, letiltása és újrabeszerzési
		költsége
		
Zárcsere költsége kulcselvesztés miatt
Baleset csomag:
		
		

Baleseti halál és baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, baleseti csonttörés, baleseti műtéti
térítés, kullancs-csípés térítés

Otthon csomag
Dugulás elhárítás térítés: nem csak az eldugult vezetékből kiáramló szen�nyvíz okozta károkat, hanem a dugulás elhárítás költségeit is fizeti a biztosító
évente egyszer.
Szolgáltatás kimaradás: a biztosító megtéríti a közműellátást végző szolgáltatók szolgáltatásának kimaradásából származó közvetlen és közvetett
károkat. A biztosító a legalább 6 órát meghaladó, igazolt szolgáltatás kimaradás esetén téríti a biztosítási összeget naponta, egy biztosítási éven belül
legfeljebb 10 napig.
Vízveszteség: a biztosított épületben vagy annak ingatlanán bekövetkezett
csőtörés miatt elfolyt vezetékes víz igazolt értéke.
Kertes házas csomag
Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása: dísz- és haszonnövények,
kapumozgató motor, kaputelefon, klíma, csatorna, antenna berendezések, kerti
bútor, kerékpár lopás és vandalizmus kárai, graffiti károk, évente egyszer.
Háziállat, termésveszteség: saját fogyasztásra tartott állatok és a lakóépület ingatlanán található haszonnövények tűz, vihar, jégverés általi elpusztulása, termésvesztesége.
Kerti veszélytelenítés: vihar, jégverés, villámcsapás, hónyomás után szükséges kerti veszélytelenítés (megrongálódott növények, növényi részek eltávolítása és elszállítása) költségei.
Állatkár biztosítás: kártevő állatok által a biztosított épületben, annak hőszigetelésében, ill. épület gépészetében okozott károk.
Sport csomag
Sporteszköz biztosítás: kijelölt kerékpártárolóhoz zárral rögzített kerékpárok lopása, autóra felszerelt zárható kerékpár csomagtartóról való kerékpárlopás, zárható autó csomagtartóból sífelszerelés lopás; évente egyszer.
Sport csonttörés
Sport felelősség: sportolás, szabadidős tevékenység során harmadik személynek okozott személysérülés, szerződésen kívül okozott dologi kár kapcsán támasztott kárigény.
Nyugalom csomag
Besurranás, trükkös lopás: a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása oly
módon, hogy az elkövető a nyitva hagyott nyílászárón keresztül, vagy a biztosított megtévesztésével, kitalált indokkal jut be a lakóépületbe/lakásba,
melyben otthon tartózkodnak.

Baleseti égési sérülés
Kórházi lopás: a biztosított kórházi ellátása idején, az általános háztartási
ingóság vagyon-csoportba tartozó vagyontárgyaiban keletkezett lopáskár.
Üdülésre elvitt ingóság: az alap- és kiegészítő kockázatok biztosítási eseményeivel összefüggésben az általános háztartási ingóságokban bekövetkezett, a biztosított üdülése alatt történt károk esetén szolgáltat.
Munkanélküliségi díjátvállalás
Amennyiben a szerződő folyamatos, legalább heti 30 órás munkaviszonya
megszűnik, a biztosító az otthonbiztosítás díjfizetését meghatározott ideig
átvállalja
Kölyök csomag
Gyerekbetegség térítés: A 0 és 14 év közötti biztosított gyermek esetében:
skarlát, bárányhimlő, mumpsz, lágyéksérvműtét és garatmandula-műtét a
biztosítási esemény.
Iskolai lopás: A 6–15 éves gyermek(ek) iskolai tartózkodása idején és helyén
bekövet-kezett, általános háztartási ingóságokban keletkezett lopáskár.
Gyerek felelősség: a károkozó gyermek gondozója kártérítési kötelezettséggel tartozik harmadik személyeknek okozott károkért.
Öko csomag
Napkollektor, napelem biztosítás: az épületen vagy a biztosított telken elhelyezett napkollektorok és napelemek bármely okból bekövetkező törése,
vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kára.
Hőszivattyú meghibásodás: az épületen vagy a biztosított telken elhelyezett, hőszivattyú időjárási okokra visszavezethető meghibásodása, vagy
vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kára.
Garancia plusz és Garancia smart plusz
Telefonszám: 06-1/236-7529. A biztosított épület/lakás elektromos kis és
nagygépeinek elektromos háztartási eszközeinek, szórakoztató elektronikai
eszközeinek, garancia smart plusz esetén a számítástechnikai eszközök és
okostelefonok károsodásához kapcsolódó kiterjesztett garancia biztosítási
szolgáltatást nyújt a meghibásodás miatt működésképtelenné vált készülékekre. Javítási költséget térít vagy csereeszközt biztosít, és a nonstop telefonos szolgáltatással intézkedik a javítás érdekében.
Gépjármű-biztosítás
Téríti a biztosított épülethez tartozó garázsban tárolt gépjárműben (motorkerékpár is) és annak utólag beépített alkatrészében, tartozékában a tűz,
robbanás, villámcsapás, vezetékes víz által okozott károkat.
Ebtartói felelősség
Az ebtartói minőségben okozott kártérítési kötelezettségeket téríti a biztosító, amikor a biztosított felelősséggel tartozik a harmadik személyeknek okozott személysérülésekért, szerződésen kívül okozott dologi károkért.
Utazási csomag
Autósegély szolgáltatás telefonszáma: +36 1 465 3659. Amennyiben a
biztosított gép-jármű működésképtelenné, vagy a közúti forgalomban való
használatra alkalmatlanná vált, műszaki meghibásodás vagy közúti balesetből kifolyólag a biztosító információs szolgálta-tással, közúti segélyszolgálat szervezésével, autómentéssel, autómegőrzéssel segít a helyzet
megoldásában.
Autó poggyászbiztosítás: A gépjárműből a személyi használatú vagyontárgyakat a gép-járműben ülő biztosított személyektől elrabolják, vagy a gépjármű lezárt csomagtartójából vagy a csukott kesztyűtartóból a gépjármű
illetéktelen felnyitásával ellopják.
Közlekedési baleseti halál és közlekedési maradandó egészségkárosodás.
Időjárás biztosítás
Amennyiben az időjárás biztosítás aktiválásakor a szerződő által kiválasztott június 1. és augusztus 20. közötti egy vagy két hetes időszakban és
helyszínen a felhőtlen nyaralás a rossz idő miatt nem sikerült, a biztosító a
szolgáltatási összeget fizet. A rossz idő meghatározása a biztosítási feltételekben található.
Okos otthon csomag
Törés kár: okos otthon eszközök (központi egységek, szenzorok, vezérlő
modulok, okos konnektorok, audio eszközök, kamerák, termosztátok) törés
kára
Többlet szolgáltatás: tűz, robbanás, villámcsapás, betöréses lopás, rongálás, rablás, vízkár, villám és füstkár, beázás, kívülről érkező víz károk esetén,
okos otthon érzékelők meglétekor a biztosító többlet szolgáltatást nyújt.
IT távsegítség: telefonos segítségnyújtás informatikai hardver és szoftver problémák esetén.

Cyber csomag
Cyber távsegítség: az IT távsegítség kiegészül vírusok, kémprogramok eltávolításával 4x egy évben
Bank-, hitel- vagy internetkártyával és személyes hozzáférési adatokkal
való visszaélés: bankkártya vagy felhasználói fiókhoz való hozzáférési adatok
megszerzésével nem jogosult személy webáruházban vásárol és vagyoni kárt
okoz.
Cyber jogvédelem: a szolgáltatás információs bűncselekményekkel szembeni,
személyiségi és elektronikus úton kötött szerződésekkel kapcsolatos jogvédelmet
nyújt.
Adatvesztés helyreállítása: ha a digitális adathordozóra mentett adatok
szoftver meghibásodásból eredően, vírusok hatására, a feltételben felsorolt alap
biztosítási események hatására károsodnak, a biztosító megtéríti a helyreállítás
költségeit.
All Risks fedezet
Minden olyan kockázatot tartalmaz, mely az alapkockázatok valamint a kiegészítő biztosítások alapján nem térülne meg, szolgáltat kívülről jövő, véletlen, váratlan, előre nem látható, balesetszerű módon, hirtelen bekövetkező
események esetére, a feltételben felsorolt kizárások kivételével. Csak a TOP
módozat tartalmazza.
Jogvédelem biztosítás

Egészség csomag
Biztosítási védelem

3. csomag

2. csomag

1. csomag

A biztosítási esemény időpontjában 70. életévét még be nem töltött biztosított esetén irányadó szolgáltatások és biztosítási összegek (Ft)
Haláleseti térítés
Műtéti térítés
Kórházi napi térítés

1 000 000

500 000

200 000

500 000

100 000

0

3 000

2 000

1 000

A biztosítási esemény időpontjában 70. életévét betöltött biztosított ese
tén irányadó szolgáltatások és biztosítási összegek (Ft)
Baleseti halál, illetve baleseti
eredetű maradandó egészségkárosodás

2 000 000

1 500 000

500 000

Futrinka kisállat biztosítás
A biztosított kutya, macska betegség vagy baleset miatti állatorvosi kezelése, baleset miatti elpusztulása
Biztosítási védelem

Maxi
csomag

Midi
csomag

Mini
csomag

A biztosítási védelem a magán életszférában bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki, amennyiben a biztosítottak jogi érdekei más személyek
magatartása következtében, vagy más személyek jogi érdekei a biztosítottak
magatartása következtében sérelmet szenvednek.

Baleset miatti állatorvosi
kezelés – kutya és macska

75 000 Ft/kár
300 000 Ft/év

50 000 Ft/kár
200 000 Ft/év

25 000 Ft/kár
100 000 Ft/év

Betegség miatti állatorvosi
kezelés – kutya és macska

75 000 Ft/kár
300 000 Ft/év

50 000 Ft/kár
200 000 Ft/év

nem
biztosított

Cédrus kegyeleti biztosítás

Baleset miatti elpusztulás
– kutya

50 000 Ft

25 000 Ft

nem
biztosított

Baleset miatti elpusztulás
– macska

30 000 Ft

15 000 Ft

nem
biztosított

Sírkő sérülés: a biztosított tulajdonában, gondozásában lévő közeli hozzátartozó sírkövét ért elemi károk, vandalizmus és lopás károk 10 000 Ft
önrésszel, évente egyszer.
Sírkő felelősség: a sírkő által okozott felelősségi károk.
Építés szerelés

Smart biztosítás

A biztosítás kiterjed az építés, építési engedélyhez kötött bővítés, valamint
átépítés alatt álló épületek teljes építési munkálataira, az építőanyagokra,
épületgépészeti és villamos berendezéseire, valamint az ezekkel összefüggő
szerelésekre.

Mobiltelefon, okostelefon, táblagép, laptop, netbook, notebook, asztali számítógép, LCD-, LED-, plazma televízió, házimozi rendszer kárai: leesés, leejtés, törés, nedvesség, hő és elektromos energia hatása. Szolgáltatási összeg
300.000 Ft, 200.000 Ft, 100.000 Ft/kár/év, 10 000 Ft levonásos önrész.

Mestervonal
Telefonszám: +36 1 458 4452. A Mestervonal-24 telefonos szolgálat az év
minden napján 0–24 óráig fogadja a biztosítottak telefonhívását és vészelhárítási szolgáltatást nyújt, szak-iparost ajánl, valamint információs szolgáltatással áll rendelkezésre.
Utasbiztosítás
Külföldi utazás során bekövetkező váratlan betegség vagy baleset esetén a
biztosító a mentés és a sürgősségi orvosi ellátás költségeit téríti meg legfeljebb 4 vagy 8 millió forintig, ezen felül megszervezi és kifizeti a beteg vagy sérült személy orvosilag indokolt hazaszállítását (pl. mentőautóval vagy mentőrepülővel), valamint elhalálozás esetén a holttest-hazaszállítást. Az Extra és a
Top módozat tartalmazza.

Az egyes csomagok és kockázatok részletes ismertetése megtalálható
a Házőrző otthon- és életmód-biztosítás feltételeiben.

