Vállalkozói felelősségbiztosítások
Biztosítási termékismertető

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

Mire terjed ki a biztosítás?
Műszaki tervezői felelősségbiztosítás: biztosított
tevékenységgel összefüggésben a tevékenységére
irányadó jogszabályok megszegése folytán a
magyar jog szabályai szerinti felelősségen alapuló
kártérítési kötelezettsége áll fenn, amelynek
teljesítése alól a Biztosítottat a Biztosító mentesíti
Biztosított tevékenység:
építmények (épületek, műtárgyak) építészetiműszaki tervezése;
építménynek nem minősülő gépek, berendezések,
létesítmények tervezése;

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem minősül biztosított tevékenységnek pl.:
a légi közlekedéssel kapcsolatos tervezés;
hulladéklerakók tervezése;
nukleáris építmények tervezése;
folyók és egyéb vízfolyások duzzasztó-, és vízierőművei, gátjai, hajózsilipek, árvízkapuk;
alagutak, repterek, kikötők tervezése,
az erre vonatkozó Záradék megkötése esetén
az építkezések felelős műszaki vezetése és az
építésvezetés.

az építkezések felelős műszaki vezetése és az
építésvezetés;
igazságügyi szakértői tevékenység építészet,
gépészet, közlekedés, számítástechnika, egyéb
mérnök, fizika, folyamatirányítás szakterületen és
ezek alterületein.
Záradék keretében biztosított lehet:
alvállalkozói tevékenység,
a tervezői művezetés,
a tervellenőri tevékenység,
a műszaki ellenőri tevékenység.
energetikai tanúsító tevékenység.
mérnök koordinációs és képviseleti tevékenység

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 területi hatálya Magyarország, ami külön megállapodással kiterjeszthető szélesebb földrajzi területre 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.

