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2 Tarifáló program 

500 millió Ft biztosítási összegig használható a program… 

alkuszi.aegon.hu 



3 Tarifáló program 

… de bármekkora biztosítási összegtől kérhető egyedi ajánlat 

Adatközlő kitöltési lehetőség 
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Biztosítási összegek, kockázatvállalási irányelvek 

Maximális biztosítási összegek, arányok 

• maximális biztosítási összeg összesen 500 millió forint, ezen belül a tűz-üzemszünetbiztosítás 
maximum 200 millió forint (telephely szintű limit nincs) 

• a legmagasabb készpénz érték 2 millió forint/telephely, 10 millió forint összesen a szerződésre  

• amennyiben a teljes biztosítási összeg 50 millió Ft feletti és a saját és idegen tulajdonú készlet 
aránya meghaladja a teljes vagyonérték 30%-át, úgy nem köthető Trend Master biztosítás  

Kockázatviselésből kizárt tevékenységek 

• TEÁOR alapú tarifálás; 616 kódból 503-ra lehet valamit tarifálni (82%) 

• halászat, bányászat, petrolkémia, mélyépítés, személy- és teherszállítás 

• ezeket egyedi biztosításban sem vállaljuk 

Felelősségbiztosítási limitösszegek 

• 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 millió Ft/kár, ÉVES LIMIT NINCS 

 

 

 

 

 

Köthetőségi szabályok 
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Vagyonbiztosítási kockázatok 

Alapcsomag 

• Tűz, Robbanás és összeroppanás, Villámcsapás és villámcsapás másodlagos hatása, 
Idegen légi és földi járművek által okozott károk (FLEXA) 

• Vihar, árvíz és felhőszakadás 

• Vezetékek törése és beázás károk 

• Földmozgás, ismeretlen üreg beomlása 

• Jégverés és hónyomás 

• Elektromos áram által okozott tűzkárok 

Kiegészítő vagyonbiztosítások 

• Betöréses lopás és rablás 

• Üvegtörés 

• Tűz-üzemszünet 

• Géptörés (géplistával, 15 évnél nem régebben gyártott gépekre állunk kockázatban) 

• Elektromos berendezések biztosítása (500.000 Ft egyedi érték felett lista) 

• Szállítmány- és munkaeszköz szállítás (alap- és kibővített fedezet, Mo. területi hatály) 

Vagyonbiztosítási kockázatok 
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Felelősségbiztosítási kockázatok 

Módozatok, kiegészítő biztosítások 

• Általános felelősségbiztosítás 

• Bérlői felelősségbiztosítás 

• Bérbeadói felelősségbiztosítás 

• Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása 

• Felelősségbiztosítás környezetszennyezéssel okozott károkra 

• Üzemi baleseti és egyéb munkaadói felelősségbiztosítás 

• Tanulói baleseti és felelősségbiztosítás 

• Szolgáltatói felelősségbiztosítás 

• Kiterjesztett szolgáltatás felelősségbiztosítás 

• Alvállalkozók által okozott károk fedezete 

Önálló felelősségbiztosítás kötési lehetőség 

• Vagyon modul nélkül is köthető felelősségbiztosítás 

• A kiegészítők pótdíja az alapmódozatok díjának 10-20%-a, de… 

• …a kiegészítőknek van (3-6 ezer Ft közötti) maximális díja is 

Felelősségbiztosítási kockázatok 
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Üzemszünet biztosítás 

Tűz-üzemszünet biztosítás 

• Tűz, robbanás, villámcsapás 

Díjszámítás alapja 

• Éves nettó üzemi nyereség + éves állandó költség, 

• Ez egyben biztosítási összeg is, mely nem lehet magasabb 200 millió forintnál, 

• Kockázatvállalási időszak 3-6-9-12 hónap lehet. 

Kártérítési limit 

• (Biztosítási összeg/12) X (választott kockázatvállalási időszak) eFt 

Minimáldíj 

• A bruttó minimáldíj éves kockázatvállalási időszak esetén 36 000 Ft, mely 3-6-9 hónapos 
fedezeti tartam választása esetén csökkentésre kerül, a fedezeti tartamhoz tartozó 
módosító tényezővel 

 

Üzemszünet biztosítás 
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Kiegészítő vagyonbiztosítások 

Csoportos személybiztosítási ajánlat egyediben kérhető, itt nem köthető 

Kiegészítő szállítmánybiztosítás 

• Saját ill. idegen fuvareszközzel továbbított szállítmány, 

• saját és idegen tulajdonú munkaeszköz biztosítható. 

• Területi hatály Magyarország 

• Alapfedezet: tűz, robbanás, villámcsapás, elemi károk, épületek-, hidak leomlása, 
szállítóeszközt ért közlekedési baleset. 

• Kibővített fedezet: Alapfedezet + rablás, rakomány ellopása gépjárművel együtt, 
feltöréses lopás. 

Egyéb kiegészítő biztosítások 

• Merevlemez- és flash memória adatmentés biztosítás – 300.000 Ft-ig 

• Beázás és vízkár extra fedezet (fagyás, tömítetlenség, dugulás) 

• Elfolyt víz miatti többletköltség fedezete – 100.000 Ft-ig 

• Vandalizmus fedezete – 500.000 Ft-ig 

• Szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete 

• Külső szolgáltatás kimaradásából eredő károk fedezete – 500.000 Ft-ig 

Kiegészítő vagyonbiztosítások 
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Önrészek, záradékok, kizárások 

Önrészek 

• 50 millió Ft összvagyon érték alatt választható 0 önrészesedés 

• Alapönrész 10.000 Ft, választható még 25, 50, 100 ezer Ft 

Záradékok, kizárások 

• Kizárásokat nem lehet záradékolással visszaemelni a kockázatba 

• Gyakran alkalmazott záradék (kiegészítő) a vandalizmus és az elfolyt víz 

• Súlyos gondatlanság kizárt, eseteit nevesítjük a feltételben: 

• Tűzvédelmi előírások megsértése, 

• Szükséges hatósági engedélyek hiánya, 

• Alkoholos befolyásoltság, tudatmódosító szerek hatása, 

• Elmarasztaló hatósági határozat. 

Várakozási időt nem alkalmazunk egyik kockázati elem esetében sem 

Önrészek, záradékok, kizárások 
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Előnyök, dokumentáció, kárrendezés 

Előnyök 

• Kifejezetten az alkuszi igények szerint kialakított termék – alkuszi kerekasztal 

• Moduláris felépítés 

• Gyors díjkalkuláció készítési lehetőség 

• 30%-ig szabadon adható üzletpolitikai kedvezmény 

• Főként a kereskedelemben, szolgáltatóiparban széleskörű kötési lehetőség   

Dokumentáció 

• Kötvényszámot az ajánlat elektronikus beküldése után, a rögzítést követően kapnak a 
szerződések, 

• sürgős esetben ez egy nap is lehet. 

• Fedezetigazolás a kötvényesítés után azonnal, a Partner Kiszolgáló Rendszeren keresztül 
önkiszolgáló módon nyomtatható. 

Van lehetőség méltányossági kárrendezésre, üzleti szempontok figyelembe vételével. 

 

Előnyök, dokumentáció, kárrendezés 



Sikeres értékesítést! 

alkuszi.aegon.hu 
vagyonuzletag@aegon.hu - ajánlatkérés 

vagyonadmin@aegon.hu - állománykezelés 

vagyonkar@aegon.hu – kárbejelentés 

 

Kirchknopf Gábor Kirchknopf.Gabor@aegon.hu +36 30 615-2760 

Kiss Anikó – Budapest Kiss.Aniko@aegon.hu  +36 30 817-1759 

Csuppely Csaba  - Nyugat Csuppely.Csaba@aegon.hu +36 30 817-1710 
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