
A fenti termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az alábbi dokumentumokban érhető el: 
a) a természetes személy Biztosítottakra vonatkozó „Vízálló védelem” Csoportos Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételeiben 
(mint Ügyfél-tájékoztatóban), illetve 
b) a nem természetes személy Biztosítottakra vonatkozó „Vízálló védelem” Csoportos Biztosítási Szerződés Általános és Különös 
Feltételeiben (mint Ügyfél-tájékoztatóban).

Milyen típusú biztosításról van szó?

A „Vízálló Védelem” a Fővárosi Vízművek Csoportos Biztosítási Szerződése egy olyan biztosítási termék, ami meghatározott összegen belül 
fedezi a Biztosított meghibásodás következtében beálló rendkívüli vízfogyasztás miatti többletköltségét, továbbá – a választott biztosítási 
csomagtól függően – a Biztosított balesetből eredő halála vagy maradandó egészségkárosodás esetén a szerződésben meghatározott 
összeg erejéig térítést nyújt. A Biztosított a Fővárosi Vízművekkel szolgáltatási szerződésben álló természetes személy ügyfél, akinek a 
kockázatviseléssel érintett ingatlanán bekövetkező vízelfolyásból, vízóra elfagyásból eredő, és/vagy balesetével összefüggő kockázatokra 
a Csoportos Szerződés létrejött. Amennyiben a Biztosított nem természetes személy, az kizárólag csak vízelfolyásból eredő kockázatokra 
köthet szerződést. A csoportos biztosítási szerződés egyidejűleg több Biztosítottra vonatkozik, amelyhez a Biztosítottak a Fővárosi 
Vízművek, mint szerződő (a továbbiakban: Szerződő) felé tett Nyilatkozattal egyénileg csatlakoznak.

Fővárosi Vízművek 
Csoportos Biztosítási Szerződés 
Biztosítási termékismertető

A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
  Magyarországon bejegyzett, a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt biztosító részvénytársaság

A termék:  „Vízálló Védelem” Csoportos biztosítás

Mire terjed ki a biztosítás?
„Bázis” csomag:

 vízelfolyás (szolgáltatási maximum természetes 
személyek esetén: 80 000 Ft/év, nem természetes 
személyek esetén 250 000 Ft/év)

„Top” csomag:

 vízelfolyás (szolgáltatási maximum: 80 000 Ft/év)

 vízóra elfagyása  (szolgáltatási maximum:  
30 000 Ft/év)

„Top Extra” és „Top Extra family” csomagok:

 vízelfolyás (szolgáltatási maximum: 80 000 Ft/év)

 vízóra elfagyása (szolgáltatási maximum:  
30 000 Ft/év)

 baleseti halál

 baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 
(arányos térítés)

Family (családi) csomag választása esetén a 
balesetbiztosítási fedezet kiterjed a Biztosítottal 
azonos lakcímen élő, a biztosítási feltételekben 
megjelölt hozzátartozókra.

„Ernyő” és „Ernyő family” csomagok: 

 baleseti halál

 baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 
(arányos térítés)

Family (családi) csomag választása esetén a 
balesetbiztosítási fedezet kiterjed a Biztosítottal 
azonos lakcímen élő, a biztosítási feltételekben 
megjelölt hozzátartozókra.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 Vízelfolyás és vízóra elfagyás esetén különösen 

bármely következményi kárra, beleértve a kiáramló 
víz által okozott károk helyreállítási költségét,  
a sérült vezeték javításával, cseréjével kapcsolatos 
költségeket, az elfolyt vízzel kapcsolatos 
csatornahasználati díjakat, továbbá az elfolyt víz 
értékét, ha az más forrásból (pl. más biztosítás) 
megtérül.

 Balesetbiztosítás esetén különösen azokra a  
biztosítási eseményekre, amely olyan baleset  
következménye, ami a Biztosító 
kockázatviselésének megkezdése előtt  
következett be.

 Arra a biztosítási eseményre, mely a Biztosított 
alkoholos állapotával, bódító-, kábító- vagy 
hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával, 
toxikus anyagok rendszeres szedése miatti 
függőségével összefüggésben következett be.

A kizárások teljes felsorolását a „Vízálló védelem” 
Csoportos Biztosítás Általános Biztosítási Feltételek  
16. pontja, a Balesetbiztosításra vonatkozóan a 
Különös Biztosítási Feltételek 2. pontja, továbbá a 
Vízelfolyásra, illetve Vízóra-elfagyásra vonatkozóan a 
Különös Biztosítási Feltételek 4. pontjai tartalmazzák.



Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
 A Biztosított a „Top Extra”, „Top Extra Family”, „Ernyő” és „Ernyő Family” csomagokat több kockázatviselési hely 
vonatkozásában egyidejűleg nem választhatja. 

 A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól: 

– ha a Biztosított a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget

– ha a Biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét

– ha a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán, azzal összefüggésben következett be a baleset

– ha a Biztosított a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét megszegi

– ha a balesetet a Biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő

– ha bizonyítást nyer, hogy a vízelfolyás, illetve vízóra elfagyása biztosítási eseményt jogellenesen a Biztosított,  
vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta

Hol érvényes a biztosításom?
 Vízelfolyás és vízóra elfagyás tekintetében a biztosítás a csatlakozási nyilatkozatban megnevezett, biztosítási fedezetbe 

vont ingatlan(ok) vonatkozásában érvényes (kockázatviselési hely), amennyiben az ingatlanra vonatkozóan a Szerződővel 
hatályos szolgáltatási szerződése áll fenn.

 Baleseti halál és baleseti maradandó egészségkárosodás esetében a biztosítás a Föld valamennyi országában érvényes.

 Időbeli hatály: a nap 24 órája

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•	 Díjfizetési	kötelezettség:	A	biztosítási	díjat	a	szerződésben	meghatározott	összegben	köteles	befizetni.

•	 	Közlés	és	változás	bejelentési	kötelezettség:	A	biztosítást	megkötő	szerződő	és	a	Biztosított	köteles	minden	lényeges	
körülményt közölni a Biztosítóval, ami a szerződés megkötése szempontjából lényeges lehet, vagy ha változás történik.  
A változásokat 5 napon belül kell bejelenteni.

•	 	Kármegelőzés	és	kárenyhítési	kötelezettség:	A	szerződőnek	és	a	Biztosítottnak	kötelessége,	hogy	a	hatályos	jogszabályok,	
biztonsági, üzemeltetési szabályok betartásával a károkat megelőzze. Ha ennek ellenére mégis kár következne be,  
a kár csökkentése érdekében meg kell tenni a szükséges és ésszerű intézkedéseket.

•	 Kárbejelentési	kötelezettség:	a	kárt	a	szerződésben	írt	határidőn	belül	a	biztosítónak	bejelenteni,	a	szükséges	
felvilágosításokat részére megadni, valamint a kárigény elbírálásához szükséges iratokat átadni.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A	szerződés	díját	a	szerződés	létrejöttekor,	tartama	alatt	pedig	évente	egyszer	kell	fizetni.	A	szerződés	díjfizetésnek	módja	
átutalás. A biztosítási díjat a Fővárosi Vízművek számlázza. A Biztosított a biztosítás díját a Fővárosi Vízműveknek köteles 
megfizetni.
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Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A csoportos biztosítási szerződés egyidejűleg több Biztosítottra vonatkozik, amelyhez a Biztosítottak – a Szerződő felé tett 
Nyilatkozattal – egyénileg csatlakoznak.

A Biztosító kockázatviselésének kezdete az alábbi időpontok valamelyike:

– a Szerződő ügyfélszolgálatán személyesen tett és írásban átadott Nyilatkozattal történő csatlakozás esetében a Nyilatkozat 
Biztosított általi aláírását követő hónap első napján 0 órája;

– a Szerződő Ügyfélszolgálatán szóbeli Nyilatkozat útján történt csatlakozás esetében a szóban tett és rögzített Nyilatkozat 
megtételének napját követő hónap első napján 0 órája;

– a Szerződő internetes felületén keresztül történő csatlakozás esetében az internetes felületen rögzített Nyilatkozat 
megtételének napját követő hónap első napján 0 órája.

A biztosítás határozatlan tartamú, ezen belül a biztosítási időszak egy év.

A biztosítási tartamon belül, ha a Biztosítottnak a biztosítási fedezetbe vont ingatlanára vonatkozóan a Szerződővel kötött 
adott szolgáltatási szerződése bármely okból megszűnik, a Biztosító kockázatviselése az adott szolgáltatási szerződés 
megszűnésének napjával megszűnik.

A Biztosító kockázatviselése az összes Biztosítottra vonatkozóan megszűnik a csoportos biztosítási szerződés megszűnése 
esetén	az	egyes	Biztosítottak	esetében	az	általuk	befizetett	díjjal	fedezett	időszak	utolsó	napján	24	órakor.

A biztosítás szintén megszűnik a Biztosított halálával, illetve a Biztosított 80. életévének betöltésével, annak a biztosítási 
időszaknak az utolsó napján 24 órakor, amely biztosítási időszakban a Biztosított a 80. életévét betöltötte.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés megszüntetése rendes felmondással, évfordulóra lehetséges. Az évfordulós felmondás esetén az írásos 
felmondásnak az évforduló előtt 30 nappal kell beérkeznie a Biztosítóhoz, a szerződés díjának pedig az évfordulóig 
rendezettnek kell lennie.

A	biztosítási	szerződés	azonban	megszűnhet	a	következő	esetekben:	lehetetlenülés,	érdekmúlás,	illetve	díjnemfizetés	miatt.




