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Otthon plusz asszisztencia biztosítás különös szerződési feltételei
Az Otthon Plusz Asszisztencia csomaghoz való csatlakozásra abban az esetben van mód, ha a Biztosított
egyidejűleg az Otthon Asszisztencia csomaghoz is csatlakozik, vagy a Biztosított fő- vagy társkártyájához már
tartozik ilyen biztosítás a csatlakozás időpontjában.
I. Fogalmak:
1. Biztosított épület: a Biztosított által megadott ingatlan, amely az állandó vagy az értesítési címen található.
Egy Biztosított egy ingatlant csak egyszer vonhat a biztosítás körébe.
2. Biztosított vagyontárgy: a Biztosított tulajdonában lévő, magáncélú felhasználású, a tételes listában
szereplő elektromos háztartási és szórakoztató eszközök, amely(ek) megfelelnek az alábbi együttes
feltételeknek:
 a Biztosított épület berendezéseinek részét képezik
 a gyártó vagy az eladó garanciája már nincs rá érvényben (kivéve törés esetében)
 az eladás napjától számítva nem régebbi 60 hónapnál
 új állapotában vették Magyarországon, a kockázatviselés kezdő időpontját követően és azért a Szerződő
által kiadott hitelkártyával fizettek
 vásárláskori bruttó értéke eléri a 20 000 forintot, de nem haladja meg a 300 000 forintot*
valamint a Biztosított tulajdonában lévő, magáncélú felhasználású, a tételes listában szereplő hordozható
számítástechnikai eszközök, amely(ek) megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:
 újkori vásárlása a kockázatviselés kezdő időpontját követően Magyarországon történt, és azért a
Szerződő által kiadott hitelkártyával fizettek
 vásárláskori értéke eléri a 20 000 forintot, de nem haladja meg a 200 000 forintot*
 kora (a vásárlás napjától számítva) nem több mint 24 hónap
 a gyártó/ forgalmazó/ eladó garanciája vagy szavatossága már nincs érvényben (kivéve törés esetében)
 megőrzött hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla (blokk) áll róla rendelkezésre
*a vásárláskori értéklimitet meghaladó készülékek vásárláskori értékét a limitértéken veszi figyelembe a
Biztosító.
A biztosítható készülékek listája az alábbi:
háztartási elektromos eszközök
Borotva, epilátor, konyhai elszívó, elektromos fogkefe, főző/sütő (beépített és szabadon álló), fűtő (hősugárzó),
mérleg (konyhai, személy), hajegyenesítő, hajszárító, hajvágó, hűtőgép, fagyasztó (beépített és szabadon
álló), kávéfőző, kenyérpirító, kenyérsütő, konyhai kisgép (turmixgép, robotgép), mikrohullámú sütő, mosógép,
szárító, mosogatógép (beépített és szabadon álló), olajsütő, porszívó, vasaló, vízforraló, mobilklíma,
gőztisztító.
szórakoztató elektronikai eszközök
DVD lejátszó/felvevő (csak gyári merevlemezzel), blue ray lejátszó, media boksz (a beépített merevlemez
nélkül), hifi kiegészítők, hifi lejátszó, otthoni audio rendszer, otthoni házi mozi rendszer, projektor, rádió, rádiós
magnó, set top box (jel-átalakító), televízió.
hordozható számítástechnikai eszközök
Laptop, táblagép, okostelefon, digitális fényképezőgép.

Nem terjed ki a biztosítás azokra a vagyontárgyakra, melyek az előző bekezdésekben nem szerepelnek,
így különösen:
asztali telefon, asztali számítógépek és perifériák (nyomtatók, szkennerek, külső merevlemezek, stb.),
fotóeszközök (kivéve digitális fényképezőgép), mp3, mp4 és mp5 lejátszók és tartozékaik (beleértve i-Pod),
PDA, PNA készülékek, egyéb hordozható navigációs készülékek, hordozható DVD lejátszó, játékkonzolok
(Playstation, Xbox, Nintendo Wii stb.)
3. Biztosítási esemény a kockázatviselési tartam alatt bekövetkező
 a Biztosított vagyontárgy véletlenszerű és előre nem látható garanciális jellegű meghibásodása
(mechanikai, elektronikai vagy elektromos működési zavar), illetve
 a Biztosított vagyontárgy véletlenszerű károsodása, melynek következtében az részben vagy egészben
működésképtelenné válik
4. Garanciális jellegű meghibásodás: a Biztosított vagyontárgy alkatrészeinek a Biztosított általi
rendeltetésszerű használata alatt bekövetkező hirtelen, előre nem látható meghibásodása, amelyből adódóan
az alkatrész eredeti funkcióját nem, vagy csak részlegesen látja el, és melynek következtében javításra vagy
cserére van szükség annak érdekében, hogy a Biztosított vagyontárgy rendeltetésszerű működése
helyreálljon. Kizárólag azok az események biztosítottak, amelyek rendeltetésszerű használat mellett fellépő,
tartós belső hibából - amely a gyártó garancia alapján térült volna, amennyiben a meghibásodás a gyártói
garancia időszaka alatt következett volna be – erednek, és nem kerültek kizárásra.
5. Véletlenszerű károsodás: a Biztosított vagyontárgy véletlenszerű, hirtelen, előre nem láthatóan és módon
bekövetkező törése és vízzel vagy egyéb folyadékkal történő érintkezése, amely következtében az eszköz nem
veszik el, de a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik.
II. Biztosítási szolgáltatás
1. Javítási, pótlási költségek térítése
A biztosítási szolgáltatás a Biztosított vagyontárgyaknak a Biztosítási esemény kapcsán bekövetkezett
meghibásodása, rongálódása esetén a javítási/csere költségekre nyújt fedezetet, amely során a Biztosító
megtéríti a Biztosított vagyontárgy vagy annak bármely része megjavításának ésszerű költségeit a maximális
biztosítási összegen belül. Amennyiben a Biztosított vagyontárgy javítása meghaladná az ésszerű költséget,
vagy ha javíthatatlan, biztosítja a Biztosított vagyontárgy pótlását, figyelembe véve a várakozási időt, az
önrészt és az avultatást.
A biztosítási összeg maximális mértéke az elektromos háztartási és szórakoztató eszközök esetében max. 300
000 forint, a Hordozható számítástechnikai eszközök esetében max. 200 000 forint.
Ésszerű javítási költség a vagyontárgy kárkori értéke. A vagyontárgy kárkori értéke a szolgáltatás
időpontjában a Biztosított vagyontárggyal megegyező tulajdonságokkal rendelkező (hasonló gyártmányú,
minőségű és tudású), eszköz hazai piaci ára, de legfeljebb a vásárláskori értéke az avultatási tényezőt
figyelembe véve.
Az avultatási tényező a Biztosított vagyontárgy vásárláskori értékére vetítve havi
 0% háztartási nagy és kisgépek esetében
 1% szórakoztató eszközök esetében
 1,6% hordozható számítástechnikai eszközök, nyomtatók, digitális fényképezőgépek esetében (a mobil
telefonokat kivéve)
 2,1% a mobiltelefonok esetében
önrész
A Biztosított vagyontárgyak garancia időn túli garanciális jellegű meghibásodása esetén a Biztosító
önrészesedést nem alkalmaz, szolgáltatását önrész levonása nélkül teljesíti.
A Biztosított vagyontárgyak véletlenszerű károsodása esetén a biztosítás 10%, minimum 20 000 forint
levonásos önrészesedést tartalmaz, ami azt jelenti, hogy a Biztosító biztosítási eseményenként az
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önrészesedés alatti kártérítésekre nem nyújt szolgáltatást, az önrészesedés összegét meghaladó károkat
pedig az önrész levonásával teljesíti. Az önrész mértékét a Biztosítottnak a szolgáltatási igény teljesítéséhez a
Szolgáltatónak előzetesen meg kell fizetnie. A Biztosított vagyontárgy javítását a szolgáltató csak akkor kezdi
meg, ha az önrész összegét a Biztosított a szolgáltató részére befizette.
várakozási idő
A Biztosító a Kockázatviselés kezdő időpontjától számított 2 hónapos várakozási időt köt ki. A várakozási időn
belül bekövetkező biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
2. Információs asszisztencia
A Biztosító Közreműködője élőhangos, 24-órás telefonos információs és segítségnyújtási asszisztencia
szolgáltatást működtet a kárrendezési pontban meghatározott telefonszámon.
Ennek keretében az alábbi szolgáltatást nyújtja:
 a meghibásodás/probléma azonosítása, segítség a probléma azonnali elhárításában
 biztosítási esemény, tényleges meghibásodás, esetén intézkedés a javítás érdekében, kapcsolatfelvétel
a javítást végző szervizzel, időpont-egyeztetés
 amennyiben a bejelentett esemény nem minősül biztosítási eseménynek, (pl. garanciaidőn belüli, vagy
várakozási időn belüli meghibásodás) szervizek telefonszámainak, elérhetőségeinek megadása, azzal,
hogy az igénybevett javítási szolgáltatás költségei nem a Biztosítót terhelik
3. Meghibásodott vagyontárgy szervizbe szállítása
 a 10 kg-nál könnyebb vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként szállítható méretű
(40x40x80cm vagy 20x20x200 cm-nél kisebb méretű) Biztosított vagyontárgynak javítás céljára
szervizbe történő szállításáról a Biztosítottnak kell gondoskodnia
 egyéb esetben a helyszíni javításról, vagy a szükséges szállításról a Biztosító gondoskodik
 a Biztosító az utóbbi esetben a szállítás költségeit a biztosítási összeg erejéig átvállalja
4. Teljesítési korlát
A Biztosító egy kockázatviselési időszakon belül legfeljebb két biztosítási esemény esetében nyújtja a
szolgáltatásait költségvállalással, amely két eseményből egy elektromos háztartási és szórakoztató eszközök
körébe tartozó eszközhöz, egy pedig a Hordozható számítástechnikai eszközök körébe tartozó eszközhöz
kapcsolódik.
III. Kárrendezési szabályok
A káreseményt annak bekövetkezése, de legkésőbb a Biztosított tudomására jutása után haladéktalanul,
legkésőbb 2 munkanapon belül kell bejelenteni a Biztosító Közreműködőjének, a (+36 1) 465 3766 számon.
A meghibásodott vagyontárgy jótállási jegyét (ha ez rendelkezésre áll), számláját, nyugtáját az
igénybejelentéssel egyidejűleg a Biztosító Közreműködője részére át kell adni faxon vagy e-mailben.
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 Biztosító 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/meghibásodott biztosított vagyontárgyat
megvizsgálhassa, javíthassa. Amennyiben a szerviz kiszállásakor ez nem valósul meg, a kiszállás díja a
Biztosítottat terheli. Amennyiben a helyszíni javítás nem indokolt vagy nem lehetséges, a Biztosítottnak a
biztosító közreműködőjétől kapott információk alapján a biztosított és károsodott vagyontárgyat a
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szakszervizbe kell szállítani javítás céljából. A biztosító a Biztosított vagyontárgy javítása esetén a javíttatást a
bejelentés napjától számított 30 napon belül köteles teljesíteni, amennyiben a Biztosított vagyontárgy helyszíni
vizsgálata, illetve a szakszervizbe szállítás megtörtént.
Amennyiben a Biztosított vagyontárgyra szavatossági igény érvényesíthető, a Biztosító vállalja a szavatossági
igény érvényesítésére irányuló eljárás lefolytatását, melynek eredményétől függően kezdődhet meg a
kárrendezési eljárás (a 30 napos kárrendezési határidő meghosszabbodik a szavatossági eljárás idejével).
Amennyiben a javítás a fenti időszak alatt nem végezhető el alkatrészhiány miatt, a Biztosító köteles a
vagyontárgy káridőponti beszerzési értékét kifizetni.
Amennyiben a Biztosított a Biztosító előzetes jóváhagyása nélkül javíttatja meg a Biztosított vagyontárgyat, a
javításról szóló eredeti számlát köteles a Biztosítónak továbbítani. A számlának vagy az ahhoz kapcsolódó
dokumentációnak (pl. munkalap) tartalmaznia kell a hiba részletes leírását, a javított alkatrészeket, a
munkadíjat, a javítás dátumát.
IV. Kizárások
A biztosítási fedezet nem terjed ki:
 a biztosított vagyontárgy nem rendeltetésszerű (nem a kezelési és használati útmutató szerinti)
használatából eredő meghibásodásokra
 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
 vállalkozói tulajdonban lévő vagyontárgyakra
 munkaanyagok, cserélhető, rövid élettartamú fogyasztási cikkek, mint pl. lámpák/izzók biztosítékok,
fluoreszkáló csövek, elemek, porszívó porzsákok, szíjak, fogyóeszközök – például akkumulátorok,
továbbá szalagok – meghibásodására, károsodására
 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 átalakításából, illetve olyan kiegészítő használatából eredő
meghibásodására, amely nincs összhangban a gyártó ajánlásaival, valamint idegen tárgyak (amelyek a
termék használata szempontjából nem kívánatosak) termékbe való helyezéséből (erőltetéséből) eredő
meghibásodásokra
 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 károsodásokra, amelyek megtérülnek jogi követelés, szavatosság illetve más – gyártó, szállító,
kereskedő, javító vagy más fél – által tett kötelezettségvállalás 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 okoz,
beleértve a háziállat által okozott károsodást is
 elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, földrengés)
 lopással-, rablással, vagy ezek kísérletével okozott károkra
 a termék elveszésére (pl. vízbe ejtése, más olyan helyre történő kerülése, ahonnan az a továbbiakban
nem vehető ki), elhagyására, illetve elvesztésére
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 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
 antennák, vevőegységek és ezekhez hasonló célokat szolgáló eszközök újra bekötési költségeire
 pixelesedésre, gáz leengedésre és újratöltésre, valamint képernyő beégésre
 a felmerült költségekre abban az esetben, amennyiben meghibásodás nem található, nem állapítható
meg
 a hibákra, melyek abból adódnak, hogy analóg jeladásról digitális jeladásra vált a szerződő/biztosított az
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
 a szépséghibás, outletben forgalmazott, csökkentett garanciával rendelkező termékekre
 külföldi székhelyű társaság által fenntartott web shop-ból vásárolt készülékekre
 a hivatalos márkaképviselettel Magyarországon nem rendelkező gyártók által forgalmazott termékekre
 azon javításokra, melyeket nem a garanciális javításra jogosult, illetve a Biztosító szolgáltatója által
jóváhagyott szervizek végeztek
V. Mentesülés
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
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