Kezesi biztosítások
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Vállalkozások kezesi biztosítása
A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban – az Ön ajánlatában,
kötvényében és biztosítási feltételeiben – érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Vállalkozás szerződéses kötelezettségeihez kapcsolódóan, a Vállalkozás erre vonatkozó egyedi megbízásai alapján kezességeket, vagy
egyéb kötelezettségvállaló dokumentumokat bocsát ki a Biztosító a megjelölt kedvezményezett javára az előzetesen – a Vállalkozás és a
Biztosító között létrejött - Kezesi Biztosítási Keretszerződésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

Mire terjed ki a biztosítás?
A Vállalkozás és a Kedvezményezett között létrejött
szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítésére
vonatkozó kezességvállalás, vagy garanciavállalás.
A kötelezvény alapján a Biztosító
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a
Kedvezményezettnek a Vállalkozóval szemben
jogszerű követelése keletkezik, akkor a Biztosító a
Vállalkozó helyett a Kedvezményezett számára a
Kedvezményezett írásbeli felszólítására (Lehívás)
maximum a kötelezvényben megjelölt összeg
erejéig fizetést teljesít.
A Biztosító kockázatviselése a kibocsátott
kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik, és
az ott megjelölt időpontban szűnik meg.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki olyan
veszteségekre, amelyek keletkezésében az alábbi
okok közrejátszottak: háború, háborús események,
belső zavargások, felkelés, forradalom, terrorizmus,
lefoglalás, az áru- és pénzforgalom befolyásolása
hatósági vagy állami szervek által foganatosított
intézkedések útján, természeti csapás, vagy
nukleáris energia közvetlen vagy közvetett hatása,
nukleáris fegyverrel vagy eszközzel illetve kémiai
vagy biológia hatóanyaggal való visszaélés, vagy
szennyeződés vagy ezekkel való fenyegetés;
A Biztosító kötelezettségvállalása
semmilyen formában nem terjed ki az egyes
kötelezettségvállalásokban megjelölt összeget
meghaladó igények megtérítésére. A kötelezvény
összege a kötelezvény lejáratát megelőzően
az adott kötelezvényre teljesített kifizetések
összegével csökken;

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Biztosító nem fizeti:
a kötelezvényen szereplő lejárati időn túl beérkezett lehívásokat;
a kötelezvényen szereplő maximális limitet meghaladó összeget;
a kötelezvényen szereplő lehívási feltételeknek meg nem felelő biztosítási eseményt.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya Magyarország, ami külön megállapodással kiterjeszthető szélesebb földrajzi területre is.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• díjfizetési kötelezettség;
• közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt a Kezesi Biztosítás
Általános Szerződési Feltételei alapján;
• kárbejelentési, kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség;
• a szerződésben előírtak szerint és a kötelezvényekhez kapcsolódóan biztosíték nyújtása;
• a Biztosító részére az esetleges lehívásokból eredő kárigények, költségek megtérítése (visszkereset).

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
• a biztosítási díjat a szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal kell megfizetni;
• a díjfizetés külön megállapodás alapján történhet több részletben is.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítói kötelezettségvállalás a kötelezvényen feltüntetett meghatározott időpontban kezdődik;
• a biztosítói kötelezettségvállalás megszűnik a kötelezvényen feltüntetett lejárati időpontban, továbbá különösen
oo érdekmúlás esetén, azaz a kötelezvény eredeti példányának Biztosítóba történő visszajuttatásával,
oo a kötelezvényen szereplő teljes biztosítási összeg lehívását követően még lejárat előtt.
• A kötelezvény a kötelezvényen megjelölt időpontban hatályát veszti, ennek megfelelően a Biztosító kockázatviselése
megszűnik függetlenül attól, hogy a kötelezvény a Biztosító részére visszaszolgáltatásra került-e;

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
• A határozott időtartamra kötött Kezesi Biztosítási Keretszerződés a lejárat napján szűnik meg;
• A határozatlan időtartamra kötött Kezesi Biztosítási Keretszerződés a vonatkozó szerződésben meghatározott módon
szüntethető meg;
• A Keretszerződés megszűnése nem érinti a Biztosító még fennálló kockázatviselését.

