
SZEMLEFOTÓ KÉSZÍTÉSE

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el szemlefotó készítéséhez készült rövid tájékoztatónkat. A jó minőségben és teljes 
körűen elkészült szemlefotók segítik társaságunk munkáját, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy felmérjük az ingat-
lan tényleges biztonsági szintjét. Ha tényleges és a javasolt védelmi szint között eltérést tapasztalunk, akkor javaslatot 
tudunk tenni egy olyan védelmi szint kialakítására, amely egy esetlegesen bekövetkező káreseménykor zökkenőmen-
tes kárrendezést tesz lehetővé.

A szemlefotó készítéséhez a folyamat elején az Ön által megadott 
telefonszámra egy sms-t fog kapni, amiben egy linket küldünk. 
Kérjük, kattintson a linkre, és az alábbi képernyő képet fogja látni:

Kérjük, a menüpontok közül az Offline képek készítése lehetősé-
get válassza, és készítse el a fényképeket az ott megjelenő fotós 
alkalmazás segítségével.

Az ingatlan védelmi szintjének meghatározásához az alábbiak sze-
rint kérnénk a fotókat elkészíteni.
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AJTÓK

Minden ajtó fotózása szükséges, amelyen be lehet jutni az épület-
be. Kérjük, az alábbi fényképeket készítse el.

1. Teljes ajtó fotója       2. Ajtó vastagságról készült kép
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4. Zárási pontok távolsága fotó

Fotózni az alábbiak szerint kérjük!

5. Letörés elleni védelem fotója  
    Ez alatt azt értjük, hogy a zár  
    kinyúlik az ajtó/zártakaró/ 
    rozetta síkjából.

3. Reteszelési mélység 
    fotója  
    Ha több zárási pont van, 
    mindegyik fotózása  
    szükséges.

A függőlegesen mozgó csapok nem tekinthetőek 
zárási pontnak.

6. Teljes zár fotója 7. Fogadó ellenlemez fotója
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ABLAKOK

Kérjük, készítsen fotót a 3 méter alatti párkánymagasságú abla-
kokról, ha azok szemmel látható védelmi eszközzel – rács, zár-
ható spaletta, stb. – vannak ellátva. Rács esetén, kérjük, hogy a 
fényképen látszódjon a rács kiosztás távolsága, az anyag vastag-
sága is, valamint a rögzítése a falhoz. 

Spaletta esetében a teljes spaletta, annak vastagsága, valamint a 
zárási pont fotózása is szükséges. 

Ha biztonsági fóliával, biztonsági üveggel vagy MABISZ ajánlás-
sal rendelkező redőnnyel vannak ellátva az ablakok, akkor kérjük 
a tanúsítványt és a beszerelési jegyzőkönyvet is fotózni.

ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

Kérjük, fotózza le a beltéri egységet és a mozgás- és nyitásérzékelőket. Kérjük, a riasztórendszer dokumentumait is fotóz-
za le, vagy emailben megküldeni szíveskedjen.

Amennyiben megoldható, abban az esetben kérünk egy olyan alaprajzot, amin jelölve vannak az érzékelők, kézi rajz is 
megfelel.

Távfelügyeletre bekötött riasztó esetén a távfelügyeleti szerződés másolatának fotózása is szükséges.

ÉRTÉKTÁROLÓ

Az értéktárolót és a rendelkezésre álló dokumentumokat - minősítés, telepítési jegyzőkönyv - kérjük fotózni. Amennyiben 
a telepítésről nincs jegyzőkönyv, abban az esetben a rögzítésről ismert információkat kérjük emailben átküldeni.

Mabisz ajánlással rendelkező védelmi eszközök esetén a minősítést igazoló dokumentumokat legyenek szívesek emailben 
megküldeni részünkre.

Email cím: vagyonkockatatvallalas.hu@generali.com

Kérjük, amennyiben a fentieken kívül van további eleme a védelemnek, azokról is készítsen fotót.

Tájékoztatásul tekintse meg a biztosítási feltétel, védelmi szintekhez tartozó kártérítési limiteket tartalmazó táblázatát. 
(A táblázat a következő oldalon található.)

8. Kiemelés elleni védelmi eszközök fotói 9. Kétszárnyú ajtó esetén reteszhúzás elleni  
    védelem fotói

Ha a bejárati ajtó előtt rácsos ajtó is van, arról ugyanolyan fotók készítése szükséges, mint magáról az ajtóról.
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  A biztosító kötelezettsége a betöréses lopás, rablás, rongálás biztosítási esemény bekövetkezésekor meglévő, működő, a kárrendezés során 
rögzített tényleges betörésvédelmi rendszernek megfelelő, a biztosító által meghatározott és az alábbi táblázatban rögzített limitekig terjed:

  Védelmi szinthez rendelt szolgáltatási limitek (eFt) vagyoncsoportonként betöréses lopás, rablás, rongálás kockázatnál 

Vagyon- 
csoportok
(II. rész 3. pont)

Állandóan lakott lakóépület/lakás Nem lakóhelyiség Nem ál-
landóan lakott 

lakóépület/
lakás

Épületrész és ingóság Épületrész, általános háztartá-
si ingóság és vállalkozói tulaj-

donban lévő vagyontárgyak

Épületrész 
és általános 
háztartási 
ingóság

Összesen Ezen belül

Védelem  
minősítése

Műérték, 
nagy értékű 

ingóság

Ékszerek, drágakövek

Értéktároló 
nélkül

Érték-
tárolóban1

Saját  
használatban2

Közös  
használatban3

0. védelmi szint 1 000 — — — 50 50 —

1. védelmi szint 6 000 1 000 250 1 000 150 50 500

2. védelmi szint 8 000 2 000 350 1 200 300 50 1 000

3. védelmi szint 10 000 3 000 450 1 500 450 50 1 500

4. védelmi szint 16 000 6 000 550 2 000 600 50 2 500

5. védelmi szint 30 000 12 000 650 2 500 750 50 4 500

6. védelmi szint 60 000 25 000 750 3 000 1 000 50 5 000

1 Értéktárolóban elhelyezett ékszerek biztosítására a HB 02. záradékban leírtak érvényesek, ami a biztosítási feltételekben található.
2 Saját használatban: a nem lakóhelyiség a biztosított kizárólagos használatában van.
3 Közös használatban: a nem lakóhelyiséget (pl.: közös kerékpártároló) a biztosítotton kívül a lakóközösség több tagja is használja, illetve a biztosí-

totton kívül más személyeknek is rendelkezésére állnak a helyiségekbe való bejutáshoz szükséges kulcsok.

A védelem követelményei részletesen a Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek VI. függelékében részlete-
sen megtalálhatóak.

Köszönjük, hogy segítségünkre volt a védelemi szint meghatározásában! 

Generali Biztosító Zrt.


