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Magánfelek Közötti Kötelezettségvállalás Kezesi Biztosítása
Biztosítási termékismertető
A társaság: Cig Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más
dokumentumokban érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?
Magánfelek közötti szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítása.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítási fedezet a Biztosított és a vele polgári magánjogi szerződést kötő Kedvezményezett között
létrejött szerződésben vállat kötelezettségek teljesítésének részben vagy egészben történő olyan
elmulasztásával okzott károk megtérítésére terjed ki, amelyekért a Biztosított felelősséggel tartozik.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
▪
azok a fizetési kötelezettségek, amelyekért a Biztosított nem a Kedvezményezett és a
Biztosított között létrejött főkötelezettséget megalapító tagállami, illetve európai uniós
norma, illetve szerződés alapján, az abban szabályozott minőségében tartozik felelősséggel.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
▪

▪

▪

Amennyiben a biztosítási szerződési feltételek előírják, a Biztosító letét-, illetve biztosíték
adását követelheti meg a Biztosítottól azokban az esetekben, amelyeket a vonatkozó
biztosítási feltételek felsorolnak.
A Szerződő kötelezi magát, hogy megtéríti a Biztosító részére mindazon tőke, kamat és
költség összegét, amelyet a Biztosító megbízásából biztosítási szerződés alapján kifizetni
köteles, továbbá a Szerződő e körben kifejezetten lemond mindenfajta kifogásról, ideértve a
c.c. 1952. szakaszában foglalt eseteket is.
A Szerződő köteles megtéríteni valamennyi költséget, amely a regressz igény
érvényesítésével, vagy egyébként a biztosítási szerződésből fakadóan a Biztosítónál
felmerült.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási védelem az Olaszországban és az Európai Unió más tagállamában okozott, továbbá
bekövetkezett károkkal összefüggő fizetési kötelezettségekre terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
▪
▪
▪

közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
díjfizetési kötelezettség,
együttműködési és kárenyhítési kötelezettség,
a Biztosító helytállása esetén megtérítési kötelezettség.
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Mikor és hogyan kell fizetnem?
▪
▪
▪

a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
a díjfizetés a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével
egy összegben történik; banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással,
a biztosítási díjat a Biztosítási kötvény kiállítását megelőzően kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
▪
▪

a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
a biztosítási fedezet megszűnik különösen
o
a szerződésben meghatározott tartam lejáratának napján,
o
a Kedvezményezett mentesítő nyilatkozatának kiállításával, amennyiben az korábbi,
mint a biztosítási szerződésben rögzített tartam lejárata.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
▪
▪

a Kedvezményezett által kiállított mentesítő nyilatkozat Biztosítónak történő megküldésével,
vagy
szabályszerűen kitöltött és valamennyi szükséges aláírással ellátott írásbeli törlési kérelem
Biztosítónak történő megküldésével.

