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Aegon OKÉ lakásbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. A termék: Aegon OKÉ lakásbiztosítás
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016

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

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosító honlapján érhető el: 
https://www.aegon.hu/lakasbiztositas

Milyen típusú biztosításról van szó?

A lakásbiztosítási szerződés kárbiztosítás, amelynél a szolgáltatás célja a káreseményben sérült biztosított vagyontárgyak helyre-
állítása. A bekövetkezett kár mérhető és pénzben kifejezhető. 

 Mire terjed ki a biztosítás? 
A biztosítási szolgáltatásokat tartalmazó teljes és tételes lista a termék feltételeiben érhető el.
A biztosítási szerződésben elsődlegesen az épületek (ház, lakás, melléképület, medence és egyéb építmények), valamint az ingóságok 
(háztartási ingóságok, értéktárgyak, keresőtevékenység vagyontárgyai) biztosíthatók az alábbi kockázatokra.

Alapbiztosítási események
(Az alapbiztosítás kockázatai együttesen köthetőek.)

Kiegészítő kockázatok 1.

✓ Tűz Betöréses lopás, rongálás, rablás

✓ Robbanás Vízkár

✓ Villámcsapás Épületüvegezés törése

✓ Villámcsapás másodlagos hatása Kiegészítő kockázatok 2.
✓ Vihar Ingóságok körébe tartozó és egyéb különleges üvegek biztosítása

✓ Felhőszakadás és villámárvíz Napkollektorok, napelemek biztosítása

✓ Jégverés Vandalizmus, leszerelés, graffiti

✓ Hónyomás Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása

✓ Árvíz Állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítés

✓ Földrengés Besurranás biztosítás

✓ Földcsuszamlás Készpénz és értékpapír biztosítás

✓ Kő-, szikla- és földomlás Elvesztés, elveszés

✓ Ismeretlen építmény, üreg beomlása Kerti növényzet biztosítása

✓ Idegen jármű ütközése, idegen tárgy ráesése Elfolyt víz biztosítása

✓ Idegen tárgyak rádőlése Sportfelszerelés- és babakocsi biztosítás

✓ Ónos eső Kerékpár biztosítás

✓ Hirtelen hó- és jégolvadás Lakókocsi biztosítás
Külön díj nélküli események* Síremlék biztosítás

Kórházi- és iskolai lopás Extra szolgáltatási csomag
Fagyasztott élelmiszerek megromlása Vállalkozások üvegbiztosítása
Füst- és koromszennyezés
Beázás
Háztartási ingóságok közlekedési balesetben történő sérülése
Előzetes fedezetvállalás
Építés-szerelés időszakára vonatkozó biztosítás

* A biztosító külön díjat nem számít fel, azonban csak a feltételekben meghatározott szerződésparaméterek teljesülése esetén vehető igénybe rájuk a szolgáltatás.

Az „Alapbiztosítási események” és a „Kiegészítő kockázatok 1.” esetében a biztosító térítésének felső határa a biztosított épületek 
helyreállítási/újjáépítési, illetve a biztosított ingóságok javítási/újra beszerzési értéke, de maximum a vagyontárgyra meghatározott 
biztosítási összeg. Az épületekre és a háztartási ingóságokra vonatkozóan biztosítási összeg megadása nélkül is megköthető a szerző-
dés. Ebben az esetben a biztosító szolgáltatása addig az összegig terjed ki, amelyből a károsodott épületek és ingóságok helyreállít-
hatók/újjáépíthetők, illetve javíthatók/újra beszerezhetők. A „Kiegészítő kockázatok 2.” esetén a térítés felső határa a szerződésben 
meghatározott biztosítási összeg, azon belül a kár értéke.

A szerződés keretein belül lehetőség van kiegészítő biztosítások megkötésére is, melyekről röviden a termékismertető mellékletében, 
teljes körűen a szabályzatban tájékozódhat.

 Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító kockázatviselésének helye elsődlegesen Magyarország, azon belül a kötvényen feltüntetett kockázatviselési cím. A Bizto-
sított által magával vitt ingóságokra vonatkozóan (pl. nyaralás alkalmával) azonban a biztosító kiterjeszti a kockázatviselését a felté-
telben meghatározott értékig az EU tagállamainak területére. A „Spotfelszerelés és babakocsi lopás”, a „Kerékpár biztosítás”, valamint 
a „Lakókocsi biztosítás” kiegészítők kockázatvállalása annak teljes biztosítási összegével vonatkozik az EU területére. A síremlékek 
biztosítását a magyarországi temetőkben vállalja a biztosító.


