
Ez zel a ter mék is mer te tô vel sze ret nénk át te kin tést nyúj ta ni, mi lyen ele me ket tar tal maz, és ho gyan mû kö dik
a KöBE Ál ta lá nos Va gyon- és Fe le lôs ség biz to sí tá sa.
A biz to sí tás ra vo nat ko zó tel jes kö rû tá jé koz ta tás a szer zô dé si fel té te lek ben, és az ügy fél tá jé koz ta tó ban ér he tô el.
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Milyen típusú biztosításról van szó?

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?
û Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris, mérgezô, vagy vegyi anyagok miatt keletkezett károk.
û Nem véletlen, váratlan, balesetszerûen bekövetkezô károk.
û Bírság, kötbér, késedelmi kamat, vagy bûntetés összege.
û Vállalkozás leállása miatti károk, vagy ennek elkerülése miatti többletköltségek.
û Szerzôdés megkötésekor már meglévô hibák, hiányosságok miatti károk.
û Építés, szerelés, bontás, beüzemelés miatti károk.
û Olyan értékcsökkenés, mely a vagyontárgy rendeltetésszerû használatát nem befolyásolja.
û Helyreállítás elmulasztása miatt keletkezett további károk.
û Rágcsálók által okozott károk.
û Folyamatos állagromlás, zaj, rázkódás, szag, füst,  kormozódás, korrózió, gôz miatt károk.
û Szerzôdésben vállalt helytállási kötelezettségbôl adódóan keletkezett károk.
û Avultság, karbantartás elmulasztása, építési és üzemeltetési szabályok be nem tartása miatt keletkezett károk.
û Tulajdonjog hatósági korlátozásából származó károk.
û Szándékos túlterhelés, biztonsági határt meghaladó próbanyomás miatti károk.
û Közigazgatási határozat alapján végrehajtott bontás, javítás, építés miatt bekövetkezett károk.
û Nem baleseti jelleggel (pl. mûszaki hiba, zavar, fagyás, anyagfáradás, kopás, elhasználódottság) miatt bekövetkezett károk.
û Talaj termôképességének elvesztésébôl eredô károk.
û Kedvezmények, késedelem, vagy piacvesztés miatti károk.

û

A Va gyon- és Fe le lôs ség biz to sí tás egyes gaz da sá gi sze rep lôk spe ci fi kus koc ká za ta i ra vé del met nyúj tó, ru gal ma san a szer zô dô igé nyei sze rint ala -
kít ha tó össze vont, több koc ká za tú komp lex szer zô dés, mely le he tô vé te szi a vál lal ko zás tár gyi- és pénz esz kö ze i nek, kész le te i nek, vagy akár a mun -
ka vál la ló i nak biz to sít ha tó sá gát. A va gyon biz to sí tás sza ba don paraméterezhetô, a fe de ze ti kör spe ci á lis ki egé szí tô biz to sí tá sok kal kom bi nál ha tó, mely
ál tal nem csak a sa ját va gyon ban ke let ke zett ká rok, ha nem má sok nak oko zott ká rok mi att ke let ke zett kö te le zett sé gek ese tén is szol gál ta tást biz to sít.

ü Tûz
ü Villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása
ü Robbanás
ü Légijármû ütközése

Választható alapvagyon kockázatok
1. Elemi károk

- Vihar
- Felhôszakadás
- Jégverés
- Hónyomás
- Földcsuszamlás
- Kô- és földomlás
- Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása
- Idegen jármû ütközése

2. Katasztrófa kockázatok
- Földrengés
- Árvíz

3. Vezetéktörés
- Csôtörés
- Tûzoltó berendezés meghibásodása
- Technológiai csôvezeték törése

Választható kiegészítô kockázatok
1. Betöréses lopás és rablás

- Vandalizmus
- Küldöttrablás

2. Üvegtörés
3. Irodai elektronikus berendezések

Választható szerzôdés szintû kiegészítô  biztosítások
1. Szállítmánybiztosítás
2. Üzemszünet biztosítás
3. Felelôsségbiztosítások

- Tevékenységi felelôsségbiztosítás
- Termékfelelôsség biztosítás
- Környezetszennyezési felelôsségbiztosítás
- Munkáltatói felelôsségbiztosítás
- Szolgáltatás-felelôsségbiztosítás
- Bérbeadói felelôsségbiztosítás
- Ingatlan bérlôi felelôsségbiztosítás

Biz to sí tá si összeg: a biz to sí tott va gyon tár gyak pénz ben (HUF)
meg ha tá ro zott ér té ke. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se kor ez az
összeg a kár té rí tés fel sô ha tá ra.

Vagyon- és Felelôsségbiztosítás
Biztosítási termékismertetô

KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
Magyarország

KöBE Általános Vagyon-
és felelôsségbiztosítás
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û Elektronikus adatvesztés, szoftverek, vagy adatok hibás mûködése miatti károk, vagy értékcsökkenések.
û Szavatosságból, jótállásbók eredô károk.
û Készletek darabjainak károsodása miatt a maradék készlet forgalmi értékének csökkenése.
û Tûz – ön gyul la dás, er je dés, be fül le dés, pör kö lô dés, ol va dás, zsu go ro dás, szín, alak vál to zás, bi o ló gi ai égés, ame lyek oka nem tûz; 

ren del te té sük nél fog va tûz nek, hô nek ki tett va gyon tár gyak ká rai; to vább nem ter je dô elekt ro mos ká rok; fe lü le ti pör kö lô dés; tûz nél kü li füst
vagy kor mom szennye zés; vegy sze rek ma ró ha tá sa mi at ti ká rok.

û Vil lám csa pás – Kö te le zô en elô írt vil lám vé del mi be ren de zés hi á nya, hi á nyos sá ga, szak sze rût len ki ala kí tá sa mi at ti ká rok.
û Rob ba nás – tervsze rû rob ban tá sok; hang rob ba nás, meg en ge dett nyo más túl lé pé se nél kü li ká rok, tá ro lók ba be tá rolt anya gok termé sze tes

nyo má sa mi at ti ká rok, bel sô égé sû mo to rok égés te ré ben fel lé pô rob ba ná sok, elekt ro mos meg sza kí tók ban meg lé vô vagy ke let ke zô
gáznyo más ha tá sá ra be kö vet ke zô ká rok, össze rop pa nás ká rok.

Vá laszt ha tó alapvagyonkockázatok:
û Vi har – épí tés alatt ál ló épü le tek ká rai, ide ig le nes fe dés ben ke let ke zett ká rok; nem zárt nyí lás zá rók mi at ti ká rok; hu zat mi at ti károk.
û Fel hô sza ka dás – el ön tés nél kü li átnedvesedés; bel víz, ta laj víz mi at ti ká rok; a ta laj szer ke zet ben szer ves és mût rá gyák ki lú go zá sa foly tán

ke let ke zett ká ro kat, az épü le tek, víz el ve ze tôk hi á nyá ra, kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sá ra vagy ki vi te le zé si hi bá i ra visszave zet he tô
károkat; nem zárt nyí lás zá rók mi at ti ká rok kö vet kez mé nyi ká ro kat, ta laj szint alat ti pa do za tú he lyi sé gek 25 cm-nél ala cso nyab ban lé vô
vagyon tár gyak ká rai; gom bá so dás, pe né sze dés for má já ban je lent ke zô ká rok.

û Jég ve rés – te tô szak sze rût len ki vi te le zé se, kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sa mi at ti ká rok; nem zárt nyí lás zá rók mi at ti ká rok;  ideiglenes
fedés ben ke let ke zett ká rok.

û Hó nyo más – te tô hi bás ki vi te le zé se, kar ban tar tá sá nak el mu lasz tá sa mi at ti ká rok.
û Föld csu szam lás, kô- és föld om lás – töl té sek üle pe dé se, ta laj süllye dés mi at ti ká rok; hi bás tám fal ter ve zés, ki vi te le zés mi at ti ká rok; tám fal

hi á nya mi at ti ká rok; kút, alag út fú rás, bá nyá sza ti te vé keny ség, mun ka árok, vagy alap épí tés mi at ti ká rok; tám fa lak ban, mester sé ges
rézsûk ben ke let ke zett ká rok.

û Is me ret len épít mény, üreg be om lá sa – bá nyák be om lá sa mi at ti ká rok; kút, alag út fú rás, bá nyá sza ti te vé keny ség, mun ka árok, vagy 
alap épí tés mi at ti ká rok; csa pa dék víz, ve ze té kes víz, szenny víz ki öm lé se mi at ti üreg kép zô dés bôl ke let ke zô ká rok; üle pe dés, talajsüllye dés
mi at ti ká rok, be om lott üreg fel töl té sé nek költ sé gei.

û Ár víz – vé del mi mun ká la tok so rán fel me rült költ sé gek, ká rok; fakadóvíz, buzgár ká rok; ta laj víz moz gás mi at ti ká rok; a víz be fo ga dó és 
el ve ze tô lé te sít mé nyek ben, ví zi mû tár gyak ban, mes ter sé ges ta vak ban, tá ro zók ban ke let ke zett ká rok; nem men te tett te rü le ten ke let ke zett
ká rok; bel víz mi at ti ká rok.

û Ve ze ték tö rés – sé rült sze rel vé nyek és a ve ze ték re kap csolt, kárt oko zó gé pek ja ví tá si, pót lá si költ sé ge i re; a tûzivíz vagy egyéb oltó víz
veze ték, be ren de zés vagy an nak sze rel vé nyei tö ré sé bôl, re pe dé sé bôl ke let ke zô ká ro kat, ki öm lô fo lya dék, gáz ér té ké re; kor ha dás,
gombáso dás, pe né sze dés, salétromosodás ká ro kat; kül sô eresz csa tor nák el hasz ná ló dá sá ból, du gu lá sá ból ere dô ká rok; ta laj víz, ár víz,
idô já rá si ha tá sok ból ke let ke zô ká rok, nyi tott csô vé gek, el zá ró szer ke ze tek nem zárt ál la po ta mi att ke let ke zett károkat, köz ve tett ká ro kat
(pl. a víz, fo lya dék vagy gôz hi á nya mi att el ma radt ha szon, víz vesz te ség stb.), ta laj szint alat ti pa do za tú he lyi sé gek 25 cm-nél ala cso nyab ban
lé vô va gyon tár gyak ká rai, fe lü gye let nél kül ha gyott épü le tek, be ren de zé sek és gé pek vezeté kei el zá rá sá nak el mu lasz tá sa mi at ti ká rok,
nem szak sze rû víz te le ní tés mi at ti ká rok, az ipa ri, tech no ló gi ai ve ze té kek ben, azok tar to zé ka i ban ke let ke zô tö rés ká rok és ezek ben lé vô
anyag ál tal oko zott ká rok, a káreseménnyel köz vet le nül nem össze füg gô – to váb bi kár el há rí tá si költ sé gek, nyo más pró bák, el len ôr zé si,
kar ban tar tá si, ja ví tá si, épí té si, sze re lé si mun ká la tok so rán ke let ke zô ká rok, az üzem sze rû mû kö dést nem be fo lyá so ló szennye zé si ká rok. 

Vá laszt ha tó ki egé szí tô koc ká za tok:
û Be tö rés – va gyon vé del mi elô írá sok nem tel je sü lé se, ôr zés hi á nyos sá gai, au to ma ták ból el tu laj do ní tott áru- és/vagy kész pénz károk, épü le tek,

épít mé nyek üve ge zé sé ben ke let ke zett ron gá lá si ká rok, önál ló ki ra ka tok ban, vit ri nek ben és tar tal muk ban keletkezett ká rok, sza bad ban
tárolt va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká rok, be tö ré si szán dék nél kül, ki zá ró lag ga ráz da ság ból (vandalizmus ból) ere dô ron gá lá si ká rok.

û Van da liz mus – Esz té ti kai ká rok; mû kö dés kép te len sé gé bôl ere dô kö vet kez mé nyi ká rok, üveg tö ré si ká rok, lo pá si ká rok, gyújtogatás sal,
robban tás sal össze füg gô ká rok, a ha tó sá gi in téz ke dés so rán, a ha tó ság ál tal oko zott ká rok.

û Üveg biz to sí tás – tö rött, re pedt, tol dott üve gek to váb bi tö rés ká rai; kar co lás, ki pat tog zás ká rok; sé rült üveg ke re te zé sé ben keletkezett
károk; pad ló zat ba épí tett üve ge zé sek, dísz tár gyak, vi lá gí tó tes tek, fény for rá sok üve ge zé sé ben ke let ke zett ká rok, építés, ja ví tás,
karbantar tás, áll vá nyo zás mi at ti ká rok; szo lá ri um be ren de zé sek üve ge zé sé ben ke let ke zett ká rok.

û Iro dai elekt ro ni kus be ren de zé sek – elekt ro ni kus ada tok ban, in for má ci ók ban ke let ke zett ká rok, szoft ve rek, al kal ma zá sok kal kapcso la tos
ká rok, rend sze re sen cse ré len dô al kat ré szek kel kap cso la tos költ sé gek, üze mi se géd anya gok, vagy ezek  kiömlésével, szi vár gá sá val
össze füg gés ben ke let ke zett ká rok, kar ban tar tás el mu lasz tá sá val, szak sze rût len hasz ná lat tal összefüg gô ká rok, ideig le nes ja ví tás
 költségei, kap cso ló dó ké szen lé ti költ sé gek; 

Vá laszt ha tó szer zô dés szin tû ki egé szí tô biz to sí tá sok
û Szál lít mány biz to sí tás – Nem té rí ti meg a biz to sí tó a szál lí tás a fo ko zot tan tûz és rob ba nás ve szé lyes, ön gyul la dás ra haj la mos, tartály ban

szál lí tott csepp fo lyós, vagy gáz ne mû anya gok, kész pénz ér ték pa pír, ér ték kész let, hor doz ha tó szá mí tó gé pek, mobiltele fo nok, mû tár gyak,
hang sze rek, do hány áruk, szôr me áruk, fegy ve rek, szer szá mok, mun ka esz kö zök, jog sza bály alap ján fu va ro zás ból ki zárt va gyon tár gyak
ká ra it.

û Al kal mat lan, vagy túl ter helt szál lí tó esz köz, szak sze rût len rög zí tés mi at ti ká rok; szál lí tott áru meg rom lá sa, ro va rok, rág csá lóká rok, 
öngyul la dás, ki szá ra dás, súly- és mé ret vesz te ség, cso ma go lás hi á nyos sá ga mi at ti ká rok, sér tet len cso ma go lá son be lü li tar ta lom hi ány,
nem a biz to sí tott/al kal ma zott ja ál tal vég zett be- és ki ra ko dás so rán ke let ke zett ká rok, te lep he lyen be lü li anyag moz ga tás so rán ke let ke zett
ká rok.

û A biz to sí tó nál nem nyil ván tar tott szál lí tó esz köz hasz ná la ta so rán, kí vül rôl lát ha tó mó don el he lye zett áru el tu laj do ní tá sa, vagy nem 
meg fe le lô en zárt szál lí tó esz köz rôl el tu laj do ní tott áru, fu va ro zói te vé keny ség gel, fu va ro zói szer zô dés sel szál lí tott áru károso dá sa.

û Üzem szü net biz to sí tás – nem biz to sí tá si ese mény mi at ti szü ne tel te tés alatt be kö vet ke zett ká rok, szer zô dés bôl fa ka dó bûn te tô jelle gû
költsé gek, biz to sí té kok, kö te le zett sé gek me lyek a vál lalt ha tár idô be nem tar tá sa mi att a biz to sí tot tat ter he lik; adó, vám, illeték; nem 
az üzem fenn tar tá sát szol gá ló anya gok meg vé te lé re vo nat ko zó ki a dá sok, az üzem me net tel nem össze füg gô nye re sé gek, költ sé gek; 
elekt ro mos gé pek be ren de zé sek to vább nem ter je dô tûz ká rá ból szár ma zó üzem szü ne ti vesz te ség.

û Fe le lôs ség biz to sí tá sok – biz to sí tott sa ját ma gá nak, egymásnak, kö ze li hoz zá tar to zó i nak oko zott ká ra i ra; a vál lal ko zás/gaz da sá gi tár sa ság
tu laj do no sa ál tal, ill. a tu laj do nos nak oko zott ká rok; jog sza bály nál szi go rúbb, szer zô dés ben vál lalt kö te le zett ség gel össze füg gés ben 
ke let ke zett ká rok, bûn cse lek ménnyel oko zott ká rok, bír ság, bün te tés, el ma radt ha szon, ki zá ró lag lel ki, pszi chi kai sé rü lés sel kap cso la tos
kár igé nyek; más mó don meg té rü lô ká rok; ví zi-, lé gi jár mû vek üzem ben tar tó ja, üze mel te tô je, ezek gyár tá sá val, ja ví tá sá val össze füg gés ben
ke let ke zô ká rok, fo lya ma tos ál lag rom lás mi at ti ká rok stb. Nem a vá lasz tott fe le lôs ség biz to sí tás kö ré be tar to zó kár oko zás sal 
össze füg gés ben ke let ke ze zett ká rok.

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási ese mények közé. Ilyen esetekben a biztosító nem teljesít szolgáltatást.
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Hol érvényes a biztosításom?
ü Magyar or szág teljes területe.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A biztosítási szolgáltatási limit korlátozások.
! A szolgáltatási összegbôl az önrészesedés levonásra kerül, az önrészesedés alatti károk nem téríthetôk.
! Várakozási idô: ezen idô alatt bekövetkezô biztosítási esemény (egyes katasztrófa kockázatok) esetén a biztosítót szolgáltatási

kötelezettség nem terheli.
! Adott va gyon tárgy/va gyon ka te gó ria biz to sí tá si össze ge a fo lyó biz to sí tá si idô szak ra ki fi ze tett szol gál ta tá si összeg mér té ké vel csök ken.
! Ká ro so dott va gyon tárgy ja ví tás sal tör té nô hely re ál lí tás, he lyett új jal va ló pót lá sa mi at ti ér ték kü lön bö zet nem ke rül meg té rí tés re. 
! Nem té rí ti meg a biz to sí tó a ma rad vány ér té ket, il let ve az adó ha tó ság tól, vagy egyéb hely rôl vissza igé nyel he tô össze get (pl. ÁFA).
! Nem té rí ti meg a biz to sí tó a fel me rült sür gôs sé gi fel árat, egyéb nem in do kolt több let költ sé get.
! Nem ide gen jár mû a szer zô dô/biz to sí tott tu do má sá val ér ke zô jár mû.
! Be tö rés ká rok ese tén leg fel jebb a hasz ná lat ban lé vô védelmiszintnek meg fe le lô kár té rí té si összeg fi zet he tô.
! Üveg tö rés biz to sí tás: a kár el há rí tás, kár eny hí tés, va gyon vé del met biz to sí tó ide ig le nes hely re ál lí tá si költ sé ge ket leg fel jebb az üveg tö rés

biz to sí tá si össze gé nek 20%-áig. 
! Iro dai elekt ro ni kus be ren de zés esz kö zön ként 500.000 Ft. 
! Üzem szü net biz to sí tás biz to sí tá si össze ge leg fel jebb 250 mil lió Ft, az ön rész mi ni mum 2 mun ka nap.
! Fi gye lem! A vá laszt ha tó ki egé szí tô biz to sí tá sok csak azok vá lasz tá sa ese tén biz to sí tot tak.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
- Tájékoztatási kötelezettség.
- Közlési és változás-bejelentési kötelezettség.
- Díjfizetési kötelezettség és tagdíjfizetési kötelezettség.
- Káresemény határidôn belüli bejelentése.
- Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
- Állapot megôrzési kötelezettség.
- Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.
- Együttmûködési kötelezettség.
- Vagyontárgy megkerülése esetén bejelentési kötelezettség.
- Hatóság értesítése (tûz vagy robbanás esetén a Tûzrendészet; lopás, rablás, rongálás esetén a Rendôrhatóság).

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás elsô díja a kockázatviselés elsô napján esedékes. A biztosítási díj mindig annak az idôszaknak az elsô napján esedékes, 
amelyre a díj vonatkozik.
Választható fizetési gyakoriságok: éves, féléves, negyedéves, vagy 600 eFt-ot meghaladó éves díj esetén havi.
Választható fizetési módok: csekk, átutalás.
Tagdíj: a befizetett összegbôl a díjak a következô sorrendben kerülnek levonásra: 1. tagdíj, 2. biztosítási díj.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Vagyon- és Felelôsségbiztosítás határozott vagy határozatlan tartamú lehet. A szerzôdés kezdete legkorábban az ajánlat aláírását követô
nap 0 órája, vagy azt követô késôbbi idôpont lehet. Egyes katasztrófa kockázatok esetén a termék várakozási idôt tartalmaz, mely idôszak
alatt bekövetkezô biztosítási esemény esetén a biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli.
A biztosító kockázatviselése a szerzôdés bármely okból történô megszûnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerzôdést?
A szerzôdést a szerzôdött felek (szerzôdô, biztosító) bármelyik biztosítási évfordulóra felmondhatják. A felmondás írásban történhet,  
oly módon, hogy arról a másik fél az évforduló elôtt 30 nappal tudomást szerezzen.
A szerzôdött felek egyezô akarata esetén közös megegyezéssel is megszûnhet a Vagyon- és Felelôsségbiztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás, lehetetlenülés
- Díjfizetés elmulasztása

!

Men te sü lés: a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha a kárt a biz to sí tott vagy a szer zô dô, il le tô leg a kö zös ház tar tás ban élô
hoz zá tar to zók jog el le ne sen, szán dé ko san, vagy sú lyo san gon dat la nul okoz zák. Men te sül a biz to sí tó, ha a biz to sí tott kár meg elô zé si, kár eny hí -
té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get.


