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Vagyonbiztosítás

A fenti termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Természetes
Személy Biztosítottakra Vonatkozó Csoportos Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei, valamint
Terméktájékoztatójában, illetve a Nem Természetes Személy Biztosítottakra Vonatkozó Csoportos Biztosítási
Szerződés Általános és Különös Feltételei, valamint Terméktájékoztatójában érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A „Cseppnyi Biztonság” a Fővárosi Vízművek Csoportos Biztosítási Szerződése egy olyan biztosítási termék, ami
meghatározott összegen belül fedezi a Biztosított rendkívüli vagy megnövekedett vízfogyasztás miatti többletköltségét,
továbbá külön megállapodás alapján betegség, baleset vagy munkanélküliség miatti vízdíj elmaradás esetén a
biztosító - a szerződésben meghatározott összegen belül - átvállalja a szerződő felé fennálló vízfogyasztás miatti
költség megfizetését. A Biztosított a Fővárosi Vízművekkel szolgáltatási szerződésben álló természetes személy
ügyfél, akinek a kockázatviseléssel érintett ingatlanán bekövetkező vízelfolyásból eredő, és/vagy balesetével,
betegségével és/vagy munkanélkülivé válásával 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
Szerződő felé tett Nyilatkozattal — egyénileg csatlakoznak.
Mire terjed ki a biztosítás?
„Standard” csomag esetében:

A biztosítás a kockázatviselés helyén lévő
ingatlanon található vízhálózat és a hozzátartozó
szerelvények
törése
miatti
vízelfolyás
többletköltségeinek megtérítésére terjed ki, melynek
maximális összege 80.000 Ft /év természetes személy
Biztosított esetében és 250.000 Ft/év nem természetes
személy Biztosított esetében.
„Prémium csomag” esetében:

A biztosítás a kockázatviselés helyén lévő
ingatlanon található vízhálózat és a hozzátartozó
szerelvények
törése
miatti
vízelfolyás
többletköltségeinek megtérítésére terjed ki, melynek
maximális összege 80.000 Ft /év természetes személy
Biztosított esetében.

A Biztosított betegség vagy baleset miatti
keresőképtelenségének
tartama
alatt,
de
egy
eseményből következően maximum 6 hónapig
havi 6.000 forinttal segíti a biztosítottat vízdíjszámlája
rendezésében. A biztosítás tartama alatt összesen
legfeljebb 18 havi szolgáltatást teljesít a biztosító.

A Biztosított önhibáján kívüli munkaviszony
megszűnése esetében a munkanélküliség tartama alatt,
de egy eseményből következően maximum 6 hónapig
havi 6.000 forinttal segíti a biztosítottat vízdíjszámlája
rendezésében. A biztosítás tartama alatt összesen
legfeljebb 18 havi szolgáltatást teljesít a biztosító.
.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
ᴉ
„Prémium” és „Prémium Plusz” csomagot csak
természetes személy választhat.
ᴉ
Prémium” és „Prémium Plusz” csomag
esetében
a
keresőképtelenség,
illetve
a
munkanélküliség fedezetek megszűnnek, ha a
Biztosított öregségi vagy előrehozott öregségi
nyugállományba vonul.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
Vízelfolyás esetében különösen:

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

ha
a
keresőképtelenség
veleszületett
rendellenesség, ismert betegség vagy baleset miatti
egészségkárosodás következménye; orvosilag nem
indokolt beavatkozás miatti keresőképtelenség;
anyasággal
összefüggő
keresőképtelenség;
szenvedélybetegség miatti keresőképtelenség.
Munkanélküliség esetében különösen:

ha a munkaviszony közös megegyezéssel
vagy a Biztosított által kezdeményezett rendes
felmondással szűnik meg; ha a szerződéskötés
időpontjában a munkaviszony megszűnése már
ismert volt, illetve a munkáltató ellen csődeljárás,
felszámolás van folyamatban.

Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítás a csatlakozási nyilatkozatban megnevezett, biztosítási fedezetbe vont ingatlan(ok)
vonatkozásában érvényes, amennyiben az ingatlanra vonatkozóan a Szerződővel hatályos
szolgáltatási szerződése áll fenn. Több ingatlan fedezetbe vonásához külön nyilatkozat szükséges.
 A Biztosított betegség vagy baleset miatti keresőképtelensége tekintetében a biztosítás területi hatálya
az egész világ.
 A Biztosított önhibáján kívüli munkaviszony megszűnése tekintetében a területi hatály Magyarország.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
- Díjfizetési kötelezettség: A biztosítási díjat a szerződésben meghatározott összegben köteles befizetni.
- Közlés és változás bejelentési kötelezettség: A biztosítás 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.

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.

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.

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.

