Vállalkozói vagyonbiztosítások
Biztosítási termékismertető

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

Mire terjed ki a biztosítás?
Alap kockázatok: A biztosított vagyontárgyakat érő
tűz, villámcsapás, robbanás, légi jármű lezuhanása
következtében fellépő károsodás.
Kibővített kockázatok: elektromos áram
okozta tűz, földrengés, sziklaomlás, kőomlás,
földcsuszamlás, lavina, ismeretlen üreg beomlása,
árvíz, felhőszakadás, vihar, füst- és hő, jégverés,
hónyomás, idegen járművek ütközése, vezetékes
vízkárok csőtörés, csőrepedés, dugulás,
technológiai csővezeték törése, repedése, tűzoltó
berendezések kilyukadása.
All Risks fedezet esetében 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.

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;
a szavatosság és jótállás tárgykörébe eső károk és
kiadások;
rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló
károk;
állami vagy egyéb támogatásként, vagy
visszatérítésként a Biztosított, illetve a tulajdonos
által igényelhető, illetve visszaigényelhető
költségek és kiadások;
fizikai károsodás nélküli károk (meghibásodás);

A vagyonbiztosítás kiterjeszthető a következő
kockázatokra: betöréses lopás és rablás, üvegtörés,
küldöttrablás, belföldi szállítás, vandalizmus,
üzemszünet.

a biztosított vagyontárgynak a biztosítási szerződés
megkötésekor már meglévő, a biztosított által
ismert hiányossága;

Biztosítható vagyoncsoportok: Épületek,
építmények, gépek, berendezések, készlet és
készpénz.

szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással
összefüggésben bekövetkezett károk.

kötbér, bírság, büntető jellegű költségek;

A vagyonbiztosítás köthető speciális gépekre
és elektromos berendezésekre (géptörés, illetve
ELBER fedezetek) is, ez esetben a biztosítás kiterjed
minden olyan kárra, amely hirtelen, véletlen és
előre nem látható fizikai behatás vagy esemény
következtében merül fel és az a biztosítási
szerződés kizárásaiban nem szerepel.

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 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

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 írásban felmondható legalább 30 nappal a biztosítási évfordulót megelőzően.

