Mezőgazdasági gépek kiterjesztett
garancia biztosítások
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Mezőgazdasági gépek kiterjesztett garancia biztosítása
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 kiterjesztett garancia biztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott
eseményekre nyújt szolgáltatást az ott meghatározott módon és mértékben.
Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító megtéríti a biztosítási esemény
bekövetkezése esetén a biztosítási szolgáltatási
limiteken belül a Mezőgazdasági Gép Működési
Hibájának elhárítása érdekében felmerülő, javításhoz
szükséges alkatrészek és segédanyagok és indokolt
mértékű kenőanyag pótlás költségeit.

A biztosítás alapján nem térülnek például:

Biztosítási eseménynek minősül a Mezőgazdasági
Gép Működési Hibája feltéve, hogy
az adott Mezőgazdasági Gépre vonatkozó
kötelező vagy az ennél hosszabb időre vállalt
gyártói jótállás/garancia, az abban foglalt jótállási/
garanciális idő leteltére figyelemmel már nem
érvényesíthető, és;
a gyártói jótállás/garancia egyébként kiterjedt
volna a Mezőgazdasági Gép meghibásodására,
ha arra a gyártói jótállás/garancia ideje alatt került
volna sor.

A kár a rendeltetésszerű használatából
eredően megkopott alkatrészekre (forgó-kopó
alkatrészek) és összetevők kicserélésére, javítására
vagy beállítására, valamint a korrózióból,
rozsdásodásból adódó meghibásodásokból ered;
Esztétikai részek károsodása esetén, például
könnyű burkolatok, gombok, fogantyúk,
műanyag vagy fém burkolatok, jelvények vagy
egyéb ismertetőjelek, továbbá olyan kisebb
károsodásokra, amelyek nem befolyásolják a gép
használhatóságát, mint például karcolások és más
hasonló károsodások;
A gyártó által elismert gyártási, vagy szerelési
hibák következtében megsérült alkatrészek és
összetevők cseréjére, javítására vagy beállítására;
Ha a kárt szándékos rongálással, súlyosan
gondatlan magatartással vagy mulasztással, illetve
nem rendeltetésszerű használattal okozták;
Ha a kár elhasználódásra, a rendeltetésszerű
használatból eredő kopásra vezethető vissza;
Üzembe-, újra üzembe helyezési, rendszeres
karbantartási, beállítási, ellenőrzési, módosítási,
tisztítási vagy szerviz költségekre, valamint
az ezekkel összefüggésben bekövetkező
károsodásokra;
Ha a kár olyan meghibásodás eredménye, melyre
más biztosítás fedezetet nyújt, illetve arra nézve
jótállás/garancia van érvényben (pl. a gyártó
garanciája);
Olyan tervezési, gyártási hibákból eredő károkra,
amely hibák miatt a gyártó a terméket javításra
illetve, cserére visszahívta.

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 Magyarország területén belül bekövetkezett biztosítási eseményekre nyújt biztosítási fedezetet.

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 a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint,
• 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 időszakra vonatkozik
• a biztosítási fedezet megszűnik különösen
» a teljes kártérítési limit kimerülésével, az utolsó kárkifizetés napján 24 órakor,
» a lejárat napján,
» díjnemfizetés esetén.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződést bármelyik Fél kilencven (90) napos felmondási idővel, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal
felmondhatja. A felmondási idő akkor kezdődik, amikor az írásban, ajánlott levélben közölt felmondás a másik Félhez
megérkezik.

