Vállalkozói felelősségbiztosítások
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Kivitelezői Felelősségbiztosítás
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 felelősségbiztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott eseményekre nyújt szolgáltatást az ott meghatározott
módon és mértékben.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

az építőipari ágazatokban végzett kivitelezői
tevékenységekre

azokat a károkat, amelyeket a Biztosított maga
szenved el;

Biztosított tevékenység:

dologi károk esetén az elmaradt vagyoni előnyt;

a kivitelezés során a vállalkozói szerződésen kívül
okozott dologi károk;

a bűncselekménnyel okozott károkat,
továbbá a szexuális zaklatással, rágalmazással,
becsületsértéssel kapcsolatos károkat;

a kivitelezés során a vállalkozói szerződés keretén
belül okozott dologi károk;
felelős műszaki vezetői tevékenység;

Biztosított részére megtérülő, illetve más
biztosítással fedezett károkat;

Záradék keretében biztosított:

a környezetszennyezési károkat;

alvállalkozói tevékenység,

költségkeretek, hitelek túllépéséből eredő károkat.

szolgáltatás tárgyában okozott károk,
időbeli hatály kiterjesztése 3 évre

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Biztosító nem fizeti:
az önrész alatti károkat;
a károk kártérítési limitet meghaladó összegét;
a biztosítási szerződésben kizárásokkal, mentesülésekkel kapcsolatban felmerülő károkat.

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;
• kárbejelentési, kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
• a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint,
• a díjfizetés történhet több részletben is;
• a biztosítás első díja a Biztosító kockázatviselés kezdetének első napján esedékes, a folytatólagos díj pedig annak a díjfizetési
időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
• a biztosítási fedezet megszűnik különösen
oo érdekmúlás esetén,
oo évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
oo határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
oo díjnemfizetés esetén a feltételekben meghatározott módon szűnik meg.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra indoklás nélkül felmondható legalább 30 nappal a biztosítási évfordulót megelőzően.

