Kezesi biztosítások
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Felnőttképzés 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 felnőttképzésre vonatkozó törvényi/rendeleti előírások szerinti vagyoni biztosíték nyújtása. Az oktatási intézmény működési engedélyének
kiadásához szükséges kezesi biztosítás, amely a képzésben részvevők felé szavatolja a képzés meghiúsulása esetén a visszatérítést. A
Szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet.

Mire terjed ki a biztosítás?
A Biztosító a törvényben és kormányrendeletben
foglalt előírások mértékének megfelelő összegről
Biztosítási kötvény és fedezetigazolást állít ki.
A felnőttképzést folytató Szerződő, ha a
kormányrendeletben foglalt bejelentési és
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy nem tesz eleget a képzési díjnak a
vagyoni biztosíték terhére történő visszafizetésére
vonatkozó kötelezettségének, a Kormányhivatal
intézkedik a képzési díj vagyoni biztosíték terhére
történő visszafizetésének teljesítése a Biztosítóval
együttműködve.
A Biztosító kockázatviselése a kibocsátott
kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik, és
határozott egy éves időtartamig szól.

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 Biztosítási kötvényben
megjelölt összeget meghaladó igények
megtérítésére. A kötvény összege annak lejáratát
megelőzően az adott kötvényre teljesített
kifizetések összegével csökken;
A kötvény a kockázatviselés kezdetétől számított
egy év elteltével hatályát veszti;
Szerződőnek rendelkeznie kell a törvényileg előírt
felnőttképzési engedéllyel, ennek hiányában nem
köthető biztosítás.

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

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya Magyarország.

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.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
• a biztosítási díj fizetésének módja: a keretszerződésben rögzítettek szerint.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítói kötelezettségvállalás a kötvényen feltüntetett meghatározott időpontban kezdődik;
• a biztosítói kötelezettségvállalás megszűnik a kötvényen feltüntetett lejárati időpontban, ami egy éves időszak; továbbá
különösen a kötelezvényen szereplő teljes biztosítási összeg lehívását követően még lejárat előtt.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
• a határozott időtartamra Biztosítási kötvény és egyúttal a Szerződővel kötött szerződés a lejárat napján szűnik meg;
• megszűnik a szerződés a Szerződő felnőttképzési tevékenységi engedélyének visszavonásával is.

