
Társ a bajban Háztartási Vészhelyzet Biztosítás 

Biztosítási termékismertető  
Biztosító: Europ Assistance S.A. Irish Branch, írországi biztosító     
Termék: Háztartási vészhelyzet biztosítás  
   

A termékre vonatkozó teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás  a biztosítási feltételekben olvasható.  
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók: 

Az Europ Assistance S.A. Irish Branch Ügyfél-Tájékoztató és Általános Biztosítási Feltételek valamint a Háztartási Vészhelyzet 
Biztosítás Különös Szerződési Feltételei. 
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási 
termék összehasonlítását. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem 
minősül a biztosító ajánlatának. 
Milyen típusú biztosításról van szó? 
A Társ a bajban Háztartási Vészhelyzet Biztosítás segítségnyújtásnak minősülő biztosítás, amely a Biztosító és a Társ a bajban 
Személyi Sérültekért Egyesület mint szerződő között, a szerződő tagjai javára létrejött csoportos biztosítási formában került 
megkötésre. 
 

  
  Mire terjed ki a biztosítás? 

0-24 órás, élőhangos, nonstop telefonos információs  és 
segítségnyújtási asszisztencia vonal 

0-24 órás vészelhárítás az alábbi szakmákban:  
Szolgáltatási összeg: bruttó 35.000 Ft eseményenként 
• villanyvezeték szerelés 
• vízvezeték szerelés 
• dugulás-elhárítás 
• gázvezeték szerelés 
• zárszerelés,  
• üvegezés 

0-24 órás, vészelhárításon kívül információ adás és szakiparos 
ajánlása az alábbi szakmákban: 
• villanyvezeték szerelés  
• vízvezeték szerelés 
• dugulás-elhárítás 
• gázvezeték szerelés 
• zárszerelés 
• üvegezés 
• tetőfedés 
• festés 

 Mire nem terjed ki a biztosítás? 

A biztosítás vészelhárítási szolgáltatásokra terjed ki és nem 
helyettesíti a lakásbiztosítási szolgáltatásokat 
Kifejezetten nem vészelhárítási szolgáltatás: 
• gáz- és elektromos készülékjavítás (a vészelhárítási csomag 

részeként), 
• zárcsere, ha nem vészhelyzethez kapcsolódik, 
• olyan csatornadugulás, ami nem jár szennyvíz kiömléssel 
• szerelvények javítása, cseréje, pl. csaptelep, WC tartály. 

Nem terjed ki a biztosítási védelem, ha a vészhelyzet bármilyen 
háborús eseménnyel, tüntetéssel vagy belső zavargással, valamint 
bármilyen katonai vagy rendőri akcióval, vagy nukleáris 
energiakárosító hatásnak betudható eseményekkel, vagy természeti 
katasztrófával összefüggésben következik be.  

  

!  A Biztosító az alábbi szolgáltatások  költségét vállalja át maximum 
összesen 35.000 Ft összegig eseményenként 

! A vészelhárítási költségek körében kizárólag vészhelyzetet 
megelőző állapot helyreállításához szükséges, az eredetivel 
megegyező fajtájú, kategóriájú szerelvények, anyagok költségét 
vállalja a limitösszegig a Biztosító. 

!  Szakiparosok ajánlása: vészhelyzeten kívüli  szakmai körökben 
meghatározott kiszállási és munkadíjjal dolgozó szakiparost ajánl. 
Az elvégzett munka valamennyi költsége azonban teljes egészében 
a Biztosítottat terheli. 

 Hol érvényes a biztosításom?  
• A biztosítás Magyarország területén érvényes.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 



 

	

	 	

	

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

• A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles, évente egy alkalommal, a Szerződőn keresztül. 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 

• A Szerződő Felek a folyó biztosítási időszak végére 30 napos felmondási határidővel felmondhatják indoklási kötelezettség nélkül. 

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

• A Biztosított köteles minden olyan lényeges körülményt a Biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. 
• A csatlakozás során megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

A kockázatviselés kezdő időpontja az igénybevételi nyilatkozat megtételét követő nap 0:00 órája. 

A kockázatviselés megszűnése: 
  
Az egyes Biztosítottak vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése megszűnik az alábbi időpontokban:  

• A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén az érintett Biztosított folyamatban levő Kockázatviselési időszakának lejártával, 
amennyiben a csoportos biztosítás nem díjnemfizetés miatt szűnik meg. 

• A Biztosított igénybevételi nyilatkozatát 30 napos felmondási határidővel visszavonhatja, mely visszavonás az érintett Biztosított 
biztosítási jogviszonyát megszüntetni. 

• A díjnemfizetés miatt megszűnő csoportos biztosítási szerződés megszűnésével egyidejűleg. 
• A Kockázatviselési időszak lejártával.


