Építés- és szerelésbiztosítások
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Építés- és szerelésbiztosítás
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?
Az építés- és szerelésbiztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott eseményekre nyújt szolgáltatást az ott
meghatározott módon és mértékben.

Mire terjed ki a biztosítás?
Dologi károk fedezete: minden olyan kár,
amely hirtelen, véletlen és előre nem látható
fizikai behatás vagy esemény következtében a
Biztosított vagyontárgyakban keletkezett és azt
a biztosítási szerződés feltételei nem zárnak ki.
Biztosítható vagyontárgyak, költségek: építési/
szerelési teljesítés, építéshelyszíni berendezések
és segédszerkezetek, építőgépek, a Biztosított
felügyelete alá tartozó meglévő építmények.
Felelősségi károk fedezete: olyan harmadik
személynek okozott baleseti jellegű dologi,
illetve személyi sérüléses károkból származó
térítési kötelezettségek megtérítésére terjed ki,
amelyekért a biztosított(ak) a magyar jog szabályai
szerint felelősek, és amelyeket a biztosított
építési és/vagy szerelési munkák elvégzésével
összefüggésben okoztak.
A biztosítási fedezet a vonatkozó szerződéses
feltételekben foglaltak alapján igény szerint
számos egyedi záradékkal bővíthető.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek pl.:
ha a károsodás oka: háborús cselekmény, lázadás,
sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés,
polgári engedetlenség, nukleáris reakció, nukleáris
robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés,
terrorcselekmény;
elhasználódásokra, tönkremenetelre, korróziós
vagy oxidációs folyamatokból származó károkra és
értékcsökkenésre;
rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló
károk;
kötelező gépjármű felelősségbiztosítással
rendelkező járművek által okozott károkra;;
lopáskárokra, illetve olyan veszteségekre, melyek
csupán leltározáskor derülnek ki;
a biztosított vagyontárgynak a biztosítási szerződés
megkötésekor már meglévő, a biztosított által
ismert hiányossága;
kötbér, bírság, büntető jellegű költségek;
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással
összefüggésben bekövetkezett károk.

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 a szerződésben feltüntetett kockázatviselési (építési kivitelezés) címen bekövetkező károkra terjed ki.

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 díjnemfizetés esetén a feltételekben meghatározott módon szűnik meg.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Határozatlan tartam esetén évfordulóra indoklás nélkül írásban felmondható legalább 30 nappal a biztosítási évfordulót
megelőzően.

