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CSBSZ 1.számú melléklet 

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 

 

AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH  
ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Tisztelt Partnerünk! 

1. Ön, az ERSTE BANK HUNGARY ZRT., mint Szerződő (a továbbiakban: Bank) és a EUROP Assistance S.A. 
Irish Branch, mint Biztosító (a továbbiakban: Biztosító) által a Szerződő lakossági ügyfelei vonatkozásában 
kötött Erste Assitance csoportos biztosítási szerződés biztosítottja. Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni 
alábbi tájékoztatónkat, melyben tájékoztatjuk 

 a bejelentéseivel és panaszaival foglalkozó szervezeti egységeinkről, valamint az egyéb, a 
panaszok rendezésére rendelkezése álló fórumokról, 

 felügyeleti szervünk megnevezéséről és székhelyéről, 

 megismertetjük az adatvédelem és adatkezelés legfontosabb szabályaival 

 és a csoportos biztosítási szerződés Biztosítottakra vonatkozó szerződési feltételeiről. 

2. A csoportos biztosítási szerződéssel kapcsolatos kérdésével, problémájával forduljon bizalommal a 
Szerződőhöz, azaz az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-hez, ahol készséggel állnak az Ön rendelkezésére. 
Információt és támogató útmutatást talál a www.erstebank.hu címen is. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 
kárbejelentés telefonszáma a szerződési feltételek III. pontjában található. 

3. Panaszkezelési eljárás: 

Abban az esetben, ha az általunk nyújtott szolgáltatással kapcsolatban bármilyen panasza van, 
kérjük, forduljon hozzánk postán (Europ Assistance SA, 1134, Budapest, Dévai u. 26-28.) vagy e-
mailben (biztositas@europ-assistance.hu), de lehetősége van a panaszát közvetlenül a Szerződőnél, 
az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-nél is bejelenteni, mely továbbításra kerül a részünkre. Az 
ERSTE BANK HUNGARY ZRT-nél bejelentett panasz legkésőbb a bejelentést követő ötödik 
bankmunkanapon kerül a Biztosítóhoz. 

A panaszbejelentés fogadás napján a Biztosító telefonon vagy emailben jelzi Önnek, hogy ki kezeli 
panaszát és várhatóan mikorra vizsgálja ki bejelentését. A kivizsgálás eredményéről 30 
munkanapon belül a Biztosító munkatársa válaszlevelet küld Önnek az Ön által kért módon.  

4. A Biztosító felügyeleti szerve: 

Magyar Nemzeti Bank 
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)  
Levélcím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777. 
Központi telefonszám: 489 9100 
Helyi tarifával működő kékszám: 06 40 203 776 
Központi fax: 489 9102 

5. Abban az esetben, ha nem sikerül a panaszát megnyugtató módon rendeznie a velünk való egyeztetés 
során, fogyasztóvédelmi ügyekben a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, 
vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a 
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az általános szerződési feltételekben 
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meghatározott, illetékes és hatáskörrel rendelkező magyar bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető 
Testület eljárását kezdeményezheti. 

6. Tájékoztatjuk, hogy a Biztosító a biztosítási szerződéssel kapcsolatosan tudomására jutott adatokat 
biztosítási titokként kezeli. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, 
állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a 
biztosítási törvényben meghatározott egyéb cél lehet.  

7. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – 
titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik 
ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 

8. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 

 a Biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört 
pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, 

 a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX.  törvény 157. és 157/A §-
a alapján a  titoktartási kötelezettség nem áll fenn. 

9. A Biztosító köteles az érintett ügyfél kérésére tájékoztatást adni a Biztosító által vezetett 
nyilvántartásokban tárolt saját adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá 
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Törvény az adattovábbításról való 
tájékoztatást kizárhatja. Társaságunk az érintett ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket a 
nyilvántartásaiban átvezetni köteles. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az 
érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. 
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ERSTE ASSISTANCE ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK  
 
 
Az Europ Assistance S.A. Irish Branch (továbbiakban: Biztosító) a meghatározott jövőbeni esemény 
(biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően, a csoportos biztosítási szerződés jelen mellékletében 
kikötött biztosítási feltételek alapján kártalanítási összeg megfizetésére kötelezi magát, illetve a 
Biztosító élőhangos, non-stop telefonos információs és segítségnyújtási asszisztencia-szolgáltatást 
működtet.  
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen biztosítás az útmenti gépjármű és háztartási, segítségnyújtási 
szolgáltatásokra terjed ki, és nem helyettesíti a gépjármű- (CASCO, Kgfb), illetve a lakásbiztosítási 
szolgáltatásokat. 
 

I. Fogalmak: 

Biztosítási esemény: a II. pontban meghatározott kockázati események. 

Biztosító: Az Europ Assistance S.A. Irish Branch (székhely: 13-17 Dawson Street, Dublin 2,, Írország, 
cégjegyzékszám: 905036) a francia biztosítás-felügyelet által nyilvántartásba vett, a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. (a továbbiakban: Bit.) 1. sz. melléklete A) részében meghatározott nem 
életbiztosítási ágba tartozó ágazatokban tevékenykedő biztosító, mely a Bit. 5. § (2) bekezdése alapján 
Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében folytatja tevékenységét -  továbbiakban EAIB 
vagy Biztosító. 

Biztosított: A Szerződő azon üzletfelei, akik lakossági forint alapú Prémium bankszámlával rendelkeznek és a 
Biztosítási Szerződéshez Biztosítotti nyilatkozat aláírásával csatlakoztak. 

Biztosított épület (Háztartási assistance kockázatviselési helye): A biztosítotti nyilatkozaton megjelölt 
magyarországi ingatlan, amely lehet a Biztosított tulajdonában lévő, vagy a Biztosított állandó lakcímén található 
lakás, illetve családi ház  

Biztosított gépjármű: a biztosítotti nyilatkozaton megjelölt (maximum 2db), a Biztosított tulajdonában lévő 
vagy általa üzemben tartott gépkocsi, amely a biztosítotti nyilatkozat aláírásakor - az első forgalom behelyezéstől 
számítva - nem töltötte be 14. évét, érvényes magyar forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkezik, valamint 
a maximum megengedett össztömege 3500 kg nem haladja meg 

Biztosítási időszak: egy év, mely a naptári évhez igazodik; az első biztosítási év a Kockázatviselés kezdő 
időpontjától kezdődően az adott naptári év végéig tart. 

Biztosítási szerződés tartama: a biztosítási szerződés határozatlan időtartamú.  

Biztosító közreműködője: Az Europ Assistance Magyarország Kft. - Cg. 01-09-565790, 1123  Budapest, Dévai 
u. 26-28 - (EAHUN), asszisztenciaszolgáltatást nyújtó társaság.  

Kockázatviselés kezdő időpontja: minden egyes Biztosított vonatkozásában az adott Biztosított által aláírt 
biztosítotti nyilatkozat aláírását követő nap 0. órája, kivéve, ha a különös feltételek várakozási időt kötnek ki. 

Kockázatviselés megszűnése: az egyes biztosítottak vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése megszűnik az 
alábbi időpontokban:  

 a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg, 
 a Biztosított Szerződővel kötött  Prémium bankszámla-szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a 
megszűnést követő nap 0. órájában 

Közlekedési baleset: jelen feltételek alapján közlekedési baleset minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet hatálya alá tartozó közlekedés során gépjárművel közvetlen okozati 
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összefüggésben bekövetkező esemény. 

Műszaki meghibásodás: az az önhibára vissza nem vezethető mechanikai vagy elektromos meghibásodás, 
amely a jármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy az az önhibára vissza nem vezethető, olyan 
váratlan meghibásodás, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi a gépjármű 
bezárását (pl.: ablakemelő, zár hibája). 

Önhiba: a gépjárműnek, annak használatával vagy üzemeltetésével kapcsolatos gondatlanság miatt bekövetkező 
üzemképtelensége. Önhiba például, de nem kizárólagosan a gépjármű kulcsának a járműbe zárása, szilárd 
burkolatú útról letérés, illetve nem járható út használata miatti elakadás, az üzemanyag kifogyása, illetve nem 
megfelelő üzemanyag használata, lemerült akkumulátor, a karbantartás elmaradása, a gépjármű műszaki 
állapotának szakszerűtlen megváltoztatása, pótkerék, emelő vagy kerékkulcs hiánya, stb 

Szerződő:  az ERSTE Bank Hungary ZRT, amely társaság a Biztosítóval csoportos biztosítási szerződést kötött 
annak érdekében, hogy a szerződéshez csatlakozó ügyfelei (Biztosítottak) biztosítási védelmet élvezzenek a jelen 
feltételekben meghatározott Biztosítási események vonatkozásában.. 

Területi hatály:  
 
A háztartási segítségnyújtás vonatkozásában: Magyarország. 
 
Az országúti gépjármű segítségnyújtás vonatkozásában: Magyarország és az alábbiakban felsorolt országok: 
 
Andorra, Ausztria, Balti Államok, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült 
Királyság, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, 
Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Monaco, Montenegró, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, 
Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros. 
 
 

II. Szolgáltatások leírása 

A Biztosító közreműködője, az EAHUN élőhangos, nonstop telefonos információs és segítségnyújtási 
aszisztencia- szolgáltatást működtet 
Az „ERSTE Assistance” szolgáltatás vonal száma: 
+36  1 465 3664 amely telefonszámon az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe 

Információs és szervezési szolgáltatások (költségvállalás nélkül) 

2.1 Orvosi- Egészségügyi információk Magyarországon és Európában 

 orvosi segítség (kórház, klinika, rendelő, orvos - ügyelet) megnevezése (cím, telefonszám), 
 gyermekorvosi segítség (kórház, klinika, rendelő, orvos - ügyelet) megnevezése (cím, tel.), 
 fogászati rendelő megnevezése (cím, telefonszám, - ügyelet), 
 gyógyszertárak megnevezése (cím, telefonszám, - ügyelet), 
 állatorvosi ügyeletek megnevezése. 

2.2 General Medical Advice- Orvosi tanácsadás telefonon keresztül  

Általános orvosi tanácsadás gyermekeket és felnőtteket érintő kérdésekben telefonon keresztül, szakorvos 
által, mint pl.: 

 Információ egészségügyi állapotról, 
 Orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázata, 
 A laboratóriumi eredmények és ezekből eredő összefüggések magyarázata, 
 Orvosi eljárások magyarázata. 
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2.3 Házi ápolás megszervezése 

 Szociális szolgáltatások: főzés, mosás, vasalás, kísérés, gyógyszerkiváltás, fürdésben segítés, napi 
takarítás, nagytakarítás, éjszakai felügyelet.  

 

3. Szervezési és költségvállalási szolgáltatások 

3.1 Országúti gépjármű segélyszolgálat (gépjármű assistance) 

3.1.1 Biztosítási esemény 

Biztosítási esemény következik be, ha a biztosított gépjárművet a biztosítás hatálya alatt jogszerűen és a 
jogszabályi, valamint műszaki, karbantartási előírások betartásával használták, és az műszaki meghibásodás 
miatt működésképtelenné vagy a vonatkozó előírások alapján a közúti forgalomban való használatra 
alkalmatlanná vált, közlekedési balesetet szenvedett. 
Önhibából eredő meghibásodás esetén szolgáltatási igény nem érvényesíthető. 

 
3.1.2 Szolgáltatások 

3.1.2.1 Helyszíni javítás 

A biztosítási szerződés alapján szolgáltató partnerünk helyszínre küldött javítója vagy járműszállítója hajtja 
végre a hibaelhárítást, ill. a gépjármű forgalomba történő visszahelyezését az alábbiak szerint: 

Ha a biztosított gépjármű a biztosított által bejelentett műszaki meghibásodás vagy közlekedési baleset 
következtében menetképtelenné vált, a biztosító szolgáltató partnere a biztosított bejelentését követően 
segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, mely javítója javítással megkísérli a biztosított 
járművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni. 

A javítással menetképessé tett gépjármű megjavítása csak ideiglenes javításnak minősül, a gépjármű mielőbbi 
tartós és üzembiztos megjavíttatása a gépkocsi tulajdonos kötelezettsége, melynek saját költségére köteles eleget 
tenni. 

3.1.2.2 Autómentés, autómegőrzés 

Amennyiben a műszaki meghibásodás vagy közlekedési baleset következtében menetképtelen biztosított 
gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes állapotba hozni, a biztosító által a helyszínre küldött autómentő 
a biztosított gépjárművet a benne lévő személyes poggyásszal együtt a legközelebbi hivatalos javítóműhelybe 
szállítja. A biztosító megtéríti a műhelybe szállítás számlával igazolt költségeit a biztosító szolgáltató partnere 
által szervezett szolgáltatást nyújtónak. 

Amennyiben az elszállított biztosított gépjármű javítására szolgáló célszerviz vagy autójavító a biztosított 
gépjárművel történt műszaki meghibásodás vagy közlekedési baleset idején zárva tart, szolgáltató partnerünk 
gondoskodik a gépjármű tárolásáról az őrzés költségeinek átvállalásával, mindaddig, amíg az autószerviz átveszi 
a szóban forgó gépjárművet, de maximum az első munkanapig. 

3.1.2.3 Bérautó  
Amennyiben a javítás 1 napon belül nem végezhető el a Biztosító vállalja egy B kategóriás bérautó 
kölcsönzésének megszervezését és annak költségeit 1 napra. A Biztosító kizárólag a bérautó bérleti díját téríti. A 
Biztosító nem kötelezhető a bérautó üzemeltetésével kapcsolatos (pl. üzemanyagköltség) és egyéb esetleges 
károkból eredő költségek megtérítésére, így kifejezetten nem kötelezhető az autókölcsönző által kért kaució 
megtérítésére. A Biztosított köteles saját költségén megfelelni az autókölcsönző esetleges egyéb feltételeinek is.  
A Biztosított köteles a bérautót leadni az autókölcsönző telephelyén a Biztosító által térített időszak végét követő 
első naptári nap reggel 9 óráig. A késésből eredő többletköltségeket a Biztosító nem vállalja. 

3.1.2.4 Teljesítési korlát: 

A biztosító a 3.1.2. pontban felsorolt szolgáltatások közül egy biztosítási éven belül biztosított gépjárművenként 
egy és csakis egy biztosítási eseményt teljesít költségvállalással. 
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3.1.3 A biztosítási esemény bejelentése 

Biztosítási esemény bekövetkezésekor a gépkocsiban utazó személy(ek) köteles haladéktalanul értesíteni a 

EAHUN-t  a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +361 465 3664 
Az ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni: 

 telefonos elérhetőség; 

 gépjármű modell megnevezése és rendszáma; 

 a működésképtelen gépjármű elhelyezkedése; 

 a gépjármű működésképtelenségének oka és egyéb olyan fontosnak ítélt körülmény, amely a biztosítási 
esemény lefolyását és a szolgáltatást befolyásolják. 

 
Ha a gépkocsiban utazó személy(ek) a szolgáltatás nyújtása szempontjából lényeges körülményt elhallgat, vagy 
a biztosítót megtéveszti olyan tény tekintetében, amely a biztosító fizetési kötelezettségére, vagy annak 
mértékére kihatással van, akkor Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. 
 
Vészhelyzet bejelentése esetén az EAHUN a kárigénnyel fellépő Biztosított jogosultságát megvizsgálja 
(fedezetvizsgálat). Amennyiben a Biztosított fedezetben lévőnek tekinthető az EAHUN a segélyhívás 
beérkezésekor haladéktalanul köteles megkezdeni a biztosítási szolgáltatás megszervezését. Amennyiben erre 
lehetőség van, a biztosító szerződéses partnere a gépkocsiban utazó személy(ek)t tájékoztatja a biztosítási 
szolgáltatások tartalmáról és előrelátható teljesítési idejéről.  
 
A gépkocsiban utazó személy(ek) köteles a fedezet, jogalap és összegszerűség megállapításához szükséges 
felvilágosítást megadni és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését. A biztosító 
harmadik féllel szembeni követeléseinek érvényesítéséhez a gépkocsiban utazó személy(ek) köteles – az ehhez 
szükséges – rendelkezésére álló dokumentumokat a biztosító rendelkezésére bocsátani. 

A biztosított köteles a tőle elvárható módon a kárt enyhíteni és megelőzni. A felek megállapodhatnak a 
gépkocsiban utazó személy(ek) kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőiben. A gépkocsiban utazó 
személy(ek) kármegelőzéssel és kárenyhítéssel összefüggő teendőivel kapcsolatban a biztosító szerződéses 
partneréhez fordulhat tanácsért. 

Amennyiben a Biztosított nem rendelkezik fedezettel, vagy a bejelentett kárigény jogossága, a veszélyhelyzet 
fennállása tekintetében a vázolt körülmények alapján alapos kétség merül fel, a Biztosító, illetőleg 
közreműködője a költségeket nem előlegezi meg, hanem azt a helyszínen a Biztosított számla ellenében köteles 
kiegyenlíteni. Erről a körülményről a Biztosító az ügyfelet a közreműködője útján előzetesen tájékoztatja. 
Helyszíni kiszállásra és a bejelentett hiba elhárítására akkor kerül sor, ha az ügyfél az előzetes tájékoztatás 
alapján a költségeket maga fedezi. 

Amennyiben a Biztosított utóbb hitelt érdemlően bizonyítani tudja, illetve bizonyításra kerül a biztosítási 
szolgáltatásra való jogosultság, a Biztosító közreműködője a számla értékét a szerződésben rögzített feltételek 
figyelembevételével utólag megtéríti a Biztosított részére. 

 

 3.1.4 Kizárások, mentesülés 

A biztosító kockázatviselése az alábbiakra nem terjed ki: 
 A 3500kg maximum megengedett össztömeget meghaladó járművekre, 
 A szerződés megkötésekor a jármű már nem volt menetképes állapotban, illetve, ha a baleset vagy 

műszaki meghibásodás abból adódott, hogy a jármű menetkészsége egy korábbi meghibásodást 
követően csak ideiglenesen, nem tartósan lett helyreállítva 

 Az érvényes műszaki vizsgával, vagy rendszámmal, vagy forgalmi engedéllyel nem rendelkező 
gépjármű által elszenvedett károkra, valamint azon biztosított járművön keletkezett károkra, amelyre a 
tulajdonos a szervizkönyvben előírt karbantartási, ellenőrzési kötelezettségeit elmulasztotta teljesíteni 

 Az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított vagy speciális célú, fokozott 
igénybevételnek kitett járművekre (pl. versenyautók, megkülönböztető jelzés viselésére jogosult 
járművek, veszélyes anyagokat szállító járművek, történelmi járművek). 
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 A gépkocsival bármilyen típusú autóversenyen vagy ehhez kapcsolódó edzésen való részvétel esetén 
bekövetkező biztosítás eseményre. 

 A szállított áru sérülésére vagy a meghibásodás miatti bevételkiesésre, továbbá a szállítmány 
továbbszállítására az arról való gondoskodásra, illetve a szállítmány állagromlásából származó károkra. 

 A rendszeres alkatrész-, anyag ill. tartozékcserére, időszakos és egyéb karbantartásra és ellenőrzésre, 
amely a gépjármű normál üzemeltetésével kapcsolatos, továbbá az előírt felszerelésre és tartozékokra. 

 A biztosított gépjármű közúton kívüli egyéb helyszínen, forgalom elől lezárt közúton bekövetkező 
balesete vagy menetképtelenné válása esetében. 

 A biztosított gépjárművek vontatmányai által a biztosított gépjárműben okozott károkra; 
 A biztosított gépjármű ellopása, rongálása következtében beálló károkra. 
 A biztosított gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és karbantartási költségeire. 
 Az üzemanyagköltségekre. 
 A poggyász szállítási- vagy postaköltségeire, amennyiben azok nem szállíthatók együtt a biztosított 

személlyel. 
 A biztosított gépjárműben utazó autóstopposok kárigényeire. 
 A biztosított egyéb biztosítási szerződése alapján (pl. casco biztosítás) megtérülő károkra. 
 A felkelés, zavargás, tüntetés, sztrájk, terrorista vagy háborús eseményekkel közvetett vagy közvetlen 

okozati összefüggésben bekövetkezett károkra. 
 A magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazgatási szervek intézkedései/rendelkezései 

során keletkező károkra. 
 A biztosítási szolgáltatás, vagyis a gépkocsi telephelyre történő elszállításának megtörténte után a 

biztosított járműre ill. annak tartozékaiban keletkezett károkra. 
 Ha a gépjárművet vezető személy alkohol ill. más bódító hatású szer, illetve ítélőképességét befolyásoló 

megbetegedés hatása alatt állt a károk bekövetkezésének időpontjában, vagy öngyilkosságot kísérelt 
meg, és a baleset vagy a meghibásodás, működésképtelenné válás, vagy a forgalomban való részvételre 
való alkalmatlanság emiatt következett be. 

 Maghasadás, ionizáló, sugárzó anyagok, hulladékok és termékek hatására, nukleáris, biológiai vagy 
vegyi fegyver által okozott közvetlenül vagy közvetve okozott balesetekre. 

 Elemi csapás miatt bekövetkező eseményekre. 
 A szállítás során járműben hagyott csomagok, személyes és egyéb vagyontárgyak ellopására vagy 

sérülésére (rongálódására), valamint az alkatrészek sérülése vagy eltulajdonítása miatt keletkezett 
károkra, hacsak bizonyítást nem nyer, hogy a sérüléseket a biztosító szerződéses partnere és / vagy 
annak szerződéses partnere okozta. 

 
A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve, velük 
közös háztartásban élő hozzátartozójuk, a biztosított gépjárművének üzemeltetésében közreműködő 
alkalmazottai, illetve megbízottai, tagjai vagy szervei jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul 
okozták.  
 
A biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, különösen az alábbi esetekben: 

 A gépkocsiban utazó személy(ek) a baleset vagy műszaki meghibásodás bekövetkezése után 
közvetlenül nem jelentette be kárigényét az ERSTE Asszisztencia telefonszámán. 

 A jármű használatának jellemzői nem felelnek meg a biztosított járművel szemben jogszabályban 
támasztott műszaki követelményeknek a megengedett tömeg, illetve szállítható személyek 
számának vonatkozásában. 

 A gépkocsiban utazó személy(ek) nem az ERSTE Asszisztencia telefonszámán jelentkező 
személlyel előzetesen megállapodott módon veszi igénybe a biztosítási szolgáltatást. 

 A baleset vagy műszaki meghibásodás bekövetkeztekor a forgalomban résztvevő gépjármű 
jogszerű vezetőjének nem volt érvényes vezetői engedélye 

 A baleset vagy műszaki meghibásodás a jármű szakszerűtlen üzemeltetése következtében történt,  
 Ha a biztosított járművel a közlekedés-rendészeti szabályok megsértésével szállítottak 

személyeket. 
 

3.2 Háztartási segítségnyújtás (Háztartási assistance) 

3.2.1 Biztosítási esemény 
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Vészelhárítási szolgáltatás e csoportos biztosítási szerződés alkalmazásában a Biztosított épület gépészeti, 
műszaki berendezéseinek meghibásodása, vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következményeként 
jelentkező olyan helyzet, körülmény, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és a balesetveszély 
megelőzése érdekében. 

Példák a vészhelyzetre: 
csőtörés következtében ázik a lakás, 
elektromos zárlat következtében szikrázik a vezeték, 
csatornadugulás miatt szennyvízkiömlés, 
beletört a kulcs a zárba és nem lehet kinyitni/bezárni a lakást, stb. 

 
Jelen feltételek szerint kifejezetten nem vészelhárítási szolgáltatás:  

gáz- és elektromos készülékjavítás, 
az üvegtető, üvegtégla, üvegfal, üvegház, tükörfalak, a lakás berendezéséhez tartozó üvegtárgyak törése 
(pl tükör, akvárium, stb.), 
olyan csatornadugulás, ami nem jár szennyvíz kiömléssel, 
a lapos-tető szigetelés hiányossága miatti beázás. 

3.2.2 A Biztosító által vállalt vészelhárítási szolgáltatás szakmái: 

 Dugulás elhárítás,  
 Gázszerelő,  
 Üveges,  
 Villanyszerelő,  
 Vízvezeték szerelő,  
 Zárszerelő  

3.2.3 A Biztosító által átvállalt költségek (vészelhárítási költségek):  

3.2.3.1 A biztosítási szerződés fedezi a Biztosító által küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült 
költségeit - nevezetesen egyszeri kiszállási díj, rezsióradíj, anyagköltség - biztosítási eseményenként bruttó 
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forintig.  

A Biztosító a vészelhárítási költségek körében kizárólag a vészhelyzetet megelőző állapot helyreállításához 
szükséges, az eredetivel megegyező fajtájú, kategóriájú szerelvények, továbbá anyagok költségét vállalja az 
előre meghatározott biztosítási összeg erejéig. 

3.2.3.2  Teljesítési korlát 

A biztosító a 3.2.2  pontban felsorolt szolgáltatások közül egy biztosítási éven belül a bejelentett épületre egy  és 
csakis egy biztosítási eseményt teljesít költségvállalással. 

3.2.4 A vészhelyzet bejelentése 

A vészhelyzetet azonnal, de legkésőbb a keletkezéstől számítva 24 órán belül be kell jelenteni. 

Az ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni a biztosító szerződéses partnerének: 

 Biztosított neve 
 Biztosított épület címe 
 Biztosítási esemény (vészhelyzet) leírása   

 
Ha a biztosított a szolgáltatás nyújtása szempontjából lényeges körülményt elhallgat, vagy a biztosítót 
megtéveszti olyan tény tekintetében, amely a biztosító fizetési kötelezettségére, vagy annak mértékére kihatással 
van, akkor Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. 

3.2.5 A vészhelyzet elbírálása, a vészhelyzet elhárításának időpontja  

Vészhelyzet bejelentése esetén a Biztosító közreműködője a kárigénnyel fellépő Biztosított jogosultságát 
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megvizsgálja (fedezetvizsgálat). Amennyiben a Biztosított fedezetben lévőnek tekinthető, a Biztosító a 
közreműködője útján a lehető legrövidebb időn belül szerelőt küld a helyszínre, és egyben a vészelhárítás 
költségeit megelőlegezi. Amennyiben a Biztosított számára csak egy későbbi időpont megfelelő, de 
gondoskodott a további károk megelőzéséről (például elzárta a vizet az épületben, de csak legfeljebb 2 nap 
múlva tudja a vízvezeték-szerelőt fogadni), a Biztosító, illetőleg közreműködője a bejelentett esetet 
vészhelyzetként kezeli, és a költségeket átvállalja. 

Amennyiben a Biztosított nem rendelkezik fedezettel, vagy a bejelentett kárigény jogossága, a veszélyhelyzet 
fennállása tekintetében a vázolt körülmények alapján alapos kétség merül fel, a Biztosító, illetőleg 
közreműködője a költségeket nem előlegezi meg, hanem azt a helyszínen a Biztosított számla ellenében köteles 
kiegyenlíteni. Erről a körülményről a Biztosító az ügyfelet az EAHUN előzetesen tájékoztatja. Helyszíni 
kiszállásra és a bejelentett hiba elhárítására akkor kerül sor, ha az ügyfél az előzetes tájékoztatás alapján a 
költségeket maga fedezi. 

Amennyiben a Biztosított utóbb hitelt érdemlően bizonyítani tudja, illetve bizonyításra kerül a biztosítási 
szolgáltatásra való jogosultság, a Biztosító közreműködője a számla értékét a szerződésben rögzített feltételek 
figyelembevételével utólag megtéríti a Biztosított részére. 

 

3.2.6 Kizárások és mentesülés 

Nem terjed ki a biztosítási védelem, ha a vészhelyzet: 

 bármilyen háborús eseménnyel, tüntetéssel, felvonulással, terrorakcióval vagy belső zavargással, 
valamint bármilyen katonai vagy rendőri akcióval, vagy 

 nukleáris energiakárosító hatásának betudható eseményekkel, vagy 

 természeti katasztrófával összefüggésben következik be. 

 A Biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen 

 a Biztosított, 

 a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, (hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyenes 
ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és 
nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes 
ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa) szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták; 

3.3 Kiterjesztett garancia háztartási gépekre 

3.3.1 Biztosítási esemény: a biztosított vagyontárgy kockázatviselés tartama alatti, előre nem látható tartós – 
nem külső behatásra történt – mechanikai, elektromos, elektronikus meghibásodása, amelynek következtében az 
részben vagy egészben működésképtelenné vált. 

3.3.2 Biztosított vagyontárgyak: a szerződő háztartásában magáncélú felhasználásban lévő, a Függelékben 
felsorolt elektromos háztartási eszközök, amely(ek) megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:  

 A biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlása Magyarországon történt, 
 vásárláskori értéke eléri a 20 000Ft-ot, 
 kora (a vásárlás napjától számítva) nem több mint 48 hónap, 
 a kár időpontjában a biztosított épület berendezéseinek részét kell, hogy, 
 a gyártó, forgalmazó vagy az eladó garanciája már nincs rá érvényben, 

3.3.3 Biztosítási összeg: A biztosító szolgáltatási kötelezettségének határa. 

A Biztosítási összeg minden egyes biztosított vagyontárgy vonatkozásában a vagyontárgy káridőponti 
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újértékének (újonnan történő beszerzési érték) megfelelő összeg azzal a további feltétellel, hogy a biztosítási 
összeg felső határa biztosítási eseményenként 150 000,-Ft. A biztosító kizárólag az ezen összeghatáron belül eső 
szolgáltatás nyújtására kötelezhető. 

3.3.4. Ésszerű javítási költség: a meghibásodott vagyontárgy (háztartási eszköz) gazdaságos javításához 
feltétlenül szükséges anyagok, alkatrészek és munkadíjak költsége, amelyek maximuma a biztosított 
vagyontárgy káridőponti újértékéig terjedhet. 

3.3.5. Csereeszköz: A hazai kereskedelmi forgalomban kapható olyan új háztartási eszköz, amely 
a biztosított vagyontárggyal teljesen megegyező, 
vagy amennyiben a teljesen megegyező vagyontárgy beszerzése lehetetlen, az aránytalan  nehézségekkel 
vagy költségekkel  jár (pl.: csak külföldről szerezhető be), a károsodott vagyontárgyhoz hasonló 
gyártmányú és minőségű, ahhoz hasonló műszaki jellemzőkkel bíró, de azzal azonos rendeltetésű. 

3.3.5 Káridőponti újérték: a káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosított vagyontárggyal 
megegyező tulajdonságokkal rendelkező (ha azzal teljesen megegyező nincs Magyarországon piaci forgalomban, 
akkor hasonló gyártmányú, minőségű és műszaki jellemzőjű, de azonos rendeltetésű) újonnan árusított háztartási 
eszköz piaci értéke. 

3.3.6 Várakozási időszak: a Kockázatviselés kezdetétől  (lásd I. pont) számított 60 napos időtartam, amelynek 
elteltével a Biztosító jelen kiegészítő feltételek szerinti kockázatviselése megkezdődik. 

3.3.7 A biztosítási szolgáltatás  

3.3.7.1 A Biztosító közreműködője élőhangos, nonstop telefonos kárrendezési szolgáltatást működtet 
(telefonszám:+361 465 3664). Ennek keretében: 

a) a meghibásodás/probléma azonosítása, segítség a probléma azonnali elhárításában, 
b) biztosítási esemény, tényleges meghibásodás, esetén intézkedés a javítás érdekében, kapcsolatfelvétel a 

javítást végző szervizzel, időpont-egyeztetés, 
c) amennyiben a bejelentett esemény nem minősül biztosítási eseménynek, (pl. garanciaidőn belüli, vagy 

várakozási időszakon belüli meghibásodás) szervizek telefonszámainak, elérhetőségeinek megadása, 
azzal, hogy az igénybevett javítási szolgáltatás költségei nem a Biztosítót terhelik. 

3.3.7.2 Javítási és csere/kártérítési szolgáltatás 

A biztosító a szolgáltatásait az alábbi sorrend betartása mellett nyújtja: 

 Javítási szolgáltatásként a Biztosító megtéríti a biztosított termék vagy annak bármely része 
megjavításának ésszerű költségeit. A biztosító nem kötelezhető e szolgáltatásra, amennyiben a javítási 
költségek a káridőponti újértéket meghaladják, vagy a vagyontárgy javítása műszakilag nem lehetséges,  

 Csereeszköz szolgáltatás: A biztosító a károsodott vagyontárgy javításának lehetetlensége vagy 
gazdaságtalansága esetén, annak pótlásául csereeszközt biztosít.  

 Káridőponti újérték szolgáltatás: Amennyiben a biztosító a vagyontárgy javítását és a csereeszköz 
szolgáltatását sem tudja megoldani valamely megalapozott okból (pl.: javíthatatlanság, gazdaságtalan 
javítás, a csereeszköz beszerzése a biztosító számára aránytalan nehézségekkel járna), akkor a biztosító 
szolgáltatása a csereeszköz káridőponti újértékének megfelelő összeg megfizetésére terjed ki. 

3.3.7.3. Meghibásodott vagyontárgy szervizbe- és visszaszállítása, valamint a csereeszköz kockázatviselési 
helyre történő eljuttatása: 

 a 10 kg-nál könnyebb vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként szállítható méretű 
(40x40x80cm vagy 20x20x200 cm-nél kisebb méretű) biztosított vagyontárgynak szállításáról a 
Szerződőnek kell gondoskodnia. 

 egyéb esetben a szükséges szállításról a Biztosító gondoskodik, amennyiben a biztosítási összeg 
keretébe az is megoldható. 

3.3.7.4 Biztosítási szolgáltatás felső határa: 
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A biztosító egy biztosítási időszakon belül két biztosítási esemény esetén teljesít szolgáltatást, azzal, hogy a 
biztosítási összeg felső határa biztosítási eseményenként 150.000,-Ft.  

3.3.8. Kárbejelentés, kárrendezési eljárás 

A Biztosítottnak a káresemény bekövetkezése, de legkésőbb a tudomására jutása után azt haladéktalanul, 
legkésőbb 2 munkanapon belül, telefonon a +361 465 3664 telefonszámon be kell jelentenie a biztosító 
közreműködőjének, az Europ Assistance Kft.-nek. 

A biztosító közreműködőjének minden kérdésére pontos választ kell adni. Bejelentendő adatok különösen, de 
nem kizárólagosan: a Biztosított neve, címe, kötvényszám, a biztosított vagyontárgy gyártmánya, típusa. 

A Biztosított köteles a Biztosító, illetve annak közreműködője számára lehetővé tenni a biztosítási eseménnyel 
kapcsolatos körülmények vizsgálatát. 

A biztosítási esemény bekövetkezte után a biztosított vagyontárgy állapotán – a kárfelvételi eljárás (helyszíni 
szemle, javítás) megindulásáig, de legkésőbb 5 munkanapig – csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig szabad 
változtatni. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatás következtében a Biztosító számára 
fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, úgy 
Biztosító a szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. 

A Biztosító vagy megbízottja a helyszíni javítást – amennyiben az indokolt – köteles a kárbejelentéstől számított 
5 munkanapon belül megkezdeni. 

A Biztosított köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az egyeztetett időpontban és helyszínen elérhető 
legyen, hogy a szerviz a sérült biztosított vagyontárgyat megvizsgálhassa, javíthassa. Amennyiben a szerviz 
kiszállásakor ez nem valósul meg, a kiszállás díja a Biztosítottat terheli. 

Amennyiben a helyszíni javítás nem indokolt, a Biztosítottnak a biztosító közreműködőjétől kapott információk 
alapján a biztosított és károsodott vagyontárgyat a szakszervizbe kell szállítani javítás céljából. 

A Biztosító a vagyontárgy javítása esetén a javíttatást a bejelentés napjától számított 30 munkanapon belül 
köteles teljesíteni, melynek feltétele, hogy a Biztosított az előző pontok (6,7) szerinti kötelezettségének eleget 
tegyen. 

Amennyiben a biztosított vagyontárgyra szavatossági igény érvényesíthető, a Biztosító vállalja a szavatossági 
eljárás lefolytatását, melynek eredményétől függően kezdődhet meg a kárrendezési eljárás (jelen pontban 
megjelölt kárrendezési határidő meghosszabbodik a szavatossági eljárás idejével). 

Amennyiben a javítás az előző pontban meghatározott időszak alatt nem végezhető el alkatrészhiány miatt, a 
Biztosított jogosulttá válik a csere szolgáltatásra.. 

.Amennyiben a Biztosított a Biztosító előzetes jóváhagyása nélkül javíttatja meg a biztosított vagyontárgyat, a 
javításról szóló eredeti számlát köteles a Biztosítónak továbbítani. A számlának tartalmaznia kell a hiba részletes 
leírását, a javított alkatrészeket, a munkaóra díjat, a javítás dátumát. A Biztosító ez esetben is jogosult elbírálni a 
szolgáltatási igény jogosságát és jogalap hiányában megtagadni a szolgáltatásnyújtást. 

Amennyiben a biztosítási szolgáltatás pénzbeli kártérítés, a meghibásodott vagyontárgy tulajdonjoga a Biztosítót 
illeti meg. A Biztosító ezen jogáról lemondhat. Ebben az esetben a Biztosított nem követelheti a biztosított 
vagyontárgy átvételét, illetve elszállítását.  

A biztosítási szolgáltatás igénybevételének elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 1 év. 

3.3.10 Mentesülés 

A Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól különösen  



 12

 amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a Biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő 
hozzátartozója szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, 

 ha a Biztosított a kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségét megsérti és emiatt lényeges körülmények 
kideríthetetlenné válnak.  

3.3.11Kizárások 

A biztosítási fedezet nem terjed ki:  

 azon javításokra, melyeket nem a garanciális javításra jogosult, illetve a biztosító szolgáltatója által 
jóváhagyott szervizek végeztek, 

 a biztosított vagyontárgy nem rendeltetésszerű (nem a kezelési és használati útmutató szerinti) 
használatára,  

 elhasználódásra, a rendeltetésszerű használattal járó kopásra,  
üzembe-, újra üzembe helyezési-, rendszeres karbantartási-, beállítási-, ellenőrzési-, módosítási-, 
tisztítási- vagy szervizköltségekre, valamint az ezekkel a tevékenységekkel összefüggésben bekövetkező 
károsodásokra,  

 esztétikai elemekre és károsodásokra, melyek nem befolyásolják a biztosított vagyontárgy 
használhatóságát, korrózióra, zárlatra, horpadásra és karcolásra, 

 azon esetekre, melyekben a biztosított vagyontárgyat nem magán célra vagy külföldön használták 
 munkaanyagokra, cserélhető, rövid élettartamú fogyasztási cikkekre, mint pl. lámpák/izzók biztosítékok, 

fluoreszkáló csövek, elemek, porszívó porzsákok, szíjak, fogyóeszközök költségeire például, de nem 
kizárólagosan, mint, akkumulátorok, továbbá szalagok,  

 olyan kellékekre, kiegészítő felszerelések költségeire, amelyek nem alkotóelemek, de rendszerint 
szükségesek vagy hasznosak a biztosított termék rendeltetésszerű használatához vagy működtetéséhez, 
mint pl. akkumulátortöltő, távirányítók, játékvezérlők 

 olyan tervezési, gyártási hibákra, amely miatt a gyártó a terméket javításra illetve cserére visszahívta,  
 a biztosított vagyontárgy olyan átalakításra, illetve olyan kiegészítő használatára, amely nincs 

összhangban a gyártó ajánlásaival, idegen tárgyak (amelyek a termék használata szempontjából nem 
kívánatosak) termékbe való helyezésére (erőltetésére),  

 a termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos, gáz vagy vízellátás, vagy jelkapcsolat hibája miatt, 
illetve ezen esetekben fellépő üzemzavar okán bekövetkező károkra, 

 a szállítás során bekövetkezett károkra, szállítás költségeire, 
 szoftver meghibásodásból, vírusokból, áramkimaradásból, bármely alkalmazás, illetve rendszerszoftver 

hibájából eredő károkra, közvetett veszteségre,  
 olyan hibákra, közvetlen veszteségekre, melyek közvetlenül vagy közvetve származnak bármely 

computer, adatfeldolgozó rendszer, mikrochip vagy hasonló berendezés, számítógép szoftver hibájából, 
dátum felismerési hibából, illetve adatvesztésből származó kárra,  

 olyan meghibásodására, melyre más biztosítás vonatkozik, illetve amelyre jótállás/garancia, van 
érvényben (pl. a gyártó garanciája),  

 olyan károsodásokra, amelyek megtérülnek jogi követelés, szavatosság illetve más – gyártó, szállító, 
kereskedő, javító vagy más fél – által tett ígéret révén, és amelyek a biztosított vagyontárgy vásárlásával 
és/vagy szervizével kapcsolatosak, vagy amelyek jogszabály, vagy szerződés, illetve szállítási feltételek 
révén szabályozottak,  

 olyan meghibásodásokra, melyeket a terméket folyamatosan, vagy időszakosan érő külső hatás, 
beleértve a háziállat által okozott károsodást is,  

 elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, vízkárok, földrengés) és bármilyen folyadék által 
okozott károsodásokra,  

 lopás-, rabláskárokra-, illetve ezekre vonatkozó kísérletre,  
 a termék elveszésére, elhagyására, illetve elvesztésére,  
 azon hibákra, melyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is 

használták,  
 elkobzott, lefoglalt, zár alá vett termékekre,  
 külső kábelek, jeladók hibájára, elektromos csatlakozásra, tömítésekre és vezetékekre, melyek nem 

szerves részei a terméknek,  
 bármely műsor-, kábel-, illetve internet szolgáltatás kimaradásából származó károkra,  
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 antennák, vevőegységek, hasonlók újra bekötési költségeire,  
 pixelesedésre, gáz leengedés és újratöltésre, valamint képernyő beégésre,  
 azon javításokra, melyeket nem a garanciális javításra jogosult, illetve a Biztosító által jóváhagyott 

szervizek végeztek,  
 felmerült költségekre abban az esetben, amennyiben meghibásodás nem található, nem állapítható meg, 
 hibákra, melyek abból adódnak, hogy analóg jeladásról digitális jeladásra vált a Szerződő adott termék 

esetében, 
 közvetett veszteség bármilyen formájára, elmaradt haszonra  
 a biztosított termék által okozott károkra (következményi károk),  
 a megjavított, pótolt termék (piaci) értékcsökkenésére.  
 balesetből eredő meghibásodásra 

 

Függelék  

A biztosított eszközök listája: 

 

Háztartási elektromos kis és nagygépek: 
Borotva 
Epilátor, 
Konyhai elszívó, 
Elektromos fogkefe 
Főző/sütő 
fűtő (elektromos hősugárzó, olajradiátor), 
Mérleg (konyhai, személy) 
Hajegyenesítő 
Hajszárító 
Hajvágó 
Hűtőgép, fagyasztó 
Kávéfőző 
Kenyérpirító 
Kenyérsütő, 
Konyhai kisgép (turmixgép, robotgép) 
Mikrohullámú sütő 
Mosógép, szárító 
Mosogatógép 
Olajsütő 
Porszívó Takarítógép 
Vasaló 
Vízforraló 
Mobilklíma 
Gőztisztító 

 
 
Szórakoztató elektronikai eszközök: 

DVD lejátszó/ felvevő (csak gyári merevlemezzel) 
Blue ray lejátszó 
Hifi kiegészítők 
Hifi lejátszó 
Otthoni audio rendszer 
Otthoni házi mozi rendszer 
Projektor 
Rádió 
Rádiós magnó 
Set top box (jel-átalakító) 
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Szatelit vevő (parabola antenna is) 
Televízió 
Video felvevő/lejátszó 
 

Nem biztosítható vagyontárgyak, mindazok, melyek az előző. pontokban nem szerepelnek, így 
különösen  

bármilyen típusú telefon (asztali és mobil készülékek beleértve i-Phone is),  
számítógépek (asztali és hordozható) és perifériák (nyomtatók, szkennerek, külső 
merevlemezek, stb.) 
fotóeszközök,  
Mp3,Mp4 és MP5 lejátszók és tartozékaik (beleértve i-Pod), 
PDA, PNA készülékek 
Egyéb hordozható navigációs készülékek 
Hordozható DVD lejátszó 
Játékkonzolok  
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III.  Egyéb rendelkezések 

Elévülés 

A biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje egy év. 

Alkalmazandó jog 

A csoportos biztosítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók.  

Jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, egyeztetéssel kell 
rendezni. Amennyiben ezek eredményre nem vezetnének, a felek kikötik - a helyi bíróság hatáskörébe 
tartozó ügyekben - Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

 
Jelen okiraton szereplő cégszerű aláírásunkkal nyugtázzuk, hogy jelen Ügyfél Tájékoztató és Biztosítási 
Feltételek az általunk 2012.04.02. napján cégszerűen aláírt Csoportos Biztosítási Szerződés 1. sz. melléklete. 

 
 

Kelt, 2014. december 15.  
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