Géptörés biztosítások
Biztosítási termékismertető

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

Milyen típusú biztosításról van szó?
A géptörésbiztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott eseményekre nyújt
szolgáltatást az ott meghatározott módon és mértékben.
Mire terjed ki a biztosítás?
öntvény- vagy anyaghiba;
tervezési, gyártási vagy kivitelezési hiba;
hibás elhelyezés vagy telepítés, hibás beállítás vagy
beszabályozás;
rázkódás, rezonancia, alkatrészek kilazulása;
olajozás, kenés kimaradása, kazánokban fellépő
vízhiány;
túlhevülés, kivéve: a hőnek, lángnak
rendeltetésszerűen kitett berendezések,
alkatrészek károsodását;
fizikai robbanás, repedés (a centrifugális erő okozta
kivételével);
elektromos energia közvetlen hatásai, mint
rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség
túlzott megnövekedése, még akkor is, ha ezek
szigetelési hiba, túlfeszültség miatt következtek be;
külső események mechanikus hatásai (pl. leesés,
lökés, ütközés, idegen tárgyak akadályozása);
kezelési hiba, a gyakorlat hiánya, gondatlanság,
kivéve a jogellenesen szándékos vagy súlyosan
gondatlan károkozást.
biztosítási esemény továbbá minden olyan
előre nem látható, véletlen és váratlanesemény,
amely nem szerepel a kizárások fejezetben, vagy
nevesített kivételek között illetve a biztosítási
szerződés szerinti kiegészítő feltételekben
valamint záradékokban, és amelyek következtében
a biztosított vagyontárgyakban olyan mértékű
károsodás –dologi kár –keletkezik, amely
szükségessé teszi azok javítását, helyreállítását
illetve pótlását.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek például:
a biztosított által okozott olyan károk, amelyekért
a magyar jog szabályai szerint kártérítési
kötelezettséggel tartozik;
a biztosítás megkötésekor már meglévő hibák és
hiányosságok miatt keletkeztek;
a természetes elhasználódás illetve a karbantartás
elmulasztása miatt keletkeztek;
tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos
vagy elektromágneses hatások, öregedési illetve
anyagfáradási jelenségek, korrózió, vízkövesedés
illetve más üledék hatása miatt keletkeztek;
próbaüzem illetve a biztonsági határt meghaladó
üzemi próba alatt keletkeztek;
a károsodott vagyontárgy további használatát nem
befolyásoló értékcsökkenésből származnak;
bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb
büntető jellegű költségek formájában
jelentkeznek;
közvetett károk: a termelési folyamat leállásából,
szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány
(pl. termeléskiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér
vagy egyéb veszteség).

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A 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 jellemzően a szerződésben feltüntetett kockázatviselési címeken bekövetkező károkra terjed ki, de egyes
fedezetek kiterjeszthetőek Magyarország, vagy szélesebb körű területi hatályra 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
• a biztosítási díjat annak esedékességétől számított 30. napig meg kell fizetni, különben a szerződés megszűnik.

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

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

