Biztosítási termékismertető

Érintett szabályzatok és módozati kódok: COLONNADE VAGYONBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT ALL RISKS GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁS
(MB/003-2017); Kiegészítő vagyonbiztosítási feltételek (PDEX/003-2017); Vagyonbiztosítási Záradékok (PDEN/003-2017)

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az All Risks (Összkockázatú) Géptörés biztosítás megtérít minden olyan dologi kárt, amely a biztosítható vagyontárgyakat
géptörés (belső meghibásodás) következtében éri, és a biztosító a biztosítási esemény okát és/vagy okozatát a vonatkozó
feltételeiben ki nem zárta.

Mire terjed ki a biztosítás?
Véletlen, váratlan, balesetszerű, fizikai sérülést okozó géptörés károkat, amelyek a biztosítási
részletezőn megjelölt biztosítási időszak alatt a biztosított berendezésekben következtek be.
Előre nem látható okból bekövetkezőnek tekinthetők azok a károk, amelyeknek bekövetkeztét illetve
bekövetkeztének fenyegető lehetőségét a Biztosított a tevékenységének végzéséhez szükséges és
elvárható szaktudás birtokában nem láthatta előre.
Biztosítható vagyontárgyak.: rendeltetésének megfelelően használt gépre és berendezésre, amelyek
működőképességét a sikeres átadás / átvételi jegyzőkönyv igazolja, akár üzemben vannak, akár nem,
illetve ha tisztítás vagy javítás miatt azokat leszerelték, vagy a telephelyen belül áthelyezik. A fedezet a
biztosítottnak a biztosítási részletezőn megjelölt telephelyén (telephelyein) található gépekre /
berendezésekre vonatkozik.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Kizárások teljes listája és részletezése a hivatkozott szabályzatban található:
cserélhető eszközök veszteségei vagy kárai
vagyonbiztosítás alapján térülő károk
olyan károk, amelyekért harmadik személy (pl. szállító, vállalkozó vagy szolgáltató) jogszabály vagy szerződés (pl.
jótállás) alapján felel
olyan károk, amelyeket a jelen fedezet kezdetekor már meglévő hibák vagy hiányosságok okoztak, és amelyekről a
biztosított vagy képviselője tudott, akár ismerte ezeket a biztosító, akár nem
az alábbiak által a biztosított vagyontárgyakban közvetve vagy közvetlenül okozott bármilyen dologi
károk: háború, megszállás, külföldi ellenség tevékenysége, hadiállapot
polgárháború, felkelés, forradalom, lázadás, lázongás, katonai vagy bitorolt hatalom, a biztosított vagyontárgy
lefoglalása, birtokba vétele, eltulajdonítása vagy lerombolása, illetve a vagyontárgy sérülése de jure vagy de facto
kormány vagy más hatóság rendeletére, sztrájk, sztrájkkal összefüggő munkahelyről való kizárás, zendülés polgári
engedetlenség, terrorizmus
nukleáris reakció, nukleáris sugárzás vagy radioaktív szennyezés következményei
lassú, folyamatos állagromlás (pl. kopás, elhasználódás, kavitáció, erózió, rozsdásodás, kazánkő), vagy hanyag
működtetés közvetlen következményeként fellépő károk
mindenféle következményi és felelősségi kár (pl. kötbér, büntetés, stb.), illetve olyan fizetési kötelezettség (pl.
üzemszüneti kártérítés), amely meghaladja a jelen feltételek szerint a dologi károkért járó kártérítést

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Bizonyos vagyoncsoportokra külön elbírálás és tárolási szabályok vonatkoznak.
Nem biztosíthatóak a feltételben felsorolt vagyontárgyak.
A biztosító maximum a vagyoncsoportonként megadott biztosítási összegig vagy a meghatározott kártérítési limit
vagy szublimit összegig terjedően térít.
Fedezet/kockázat szinten önrészesedés kerül meghatározásra.

Hol érvényes a biztosításom?
•

Megjelölt kockázatviselési helyen/helyeken és területi hatályon belül.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•

Díjfizetési, közlési és változásbejelentési kötelezettség.
Kármegelőzési, kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás első díja a kockázatviselés kezdetének napján, a további biztosítási időszakokra pedig a biztosítási
évforduló napján esedékes. Az egy biztosítási időszakra járó biztosítási díjat egy összegben, előre kell megfizetni,
amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodtak meg (a kötvényen feltüntetésre kerül). Az egy évnél rövidebb
határozott időtartamú biztosítás díjfizetése egyszeri és ez a biztosítási időtartam első napján esedékes. A biztosítási
időszak egy év.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés kezdetként megadott nap 0:00 órájától. A kockázatviselés vége határozott tartam esetén a
kockázatviselés végeként megadott nap, határozatlan tartam esetén fordulónapon évente megújul (amennyiben nem
kerül felmondásra).

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A határozatlan időtartamra kötött szerződést a felek írásban a biztosítási időszak végére (évforduló) mondhatják fel.
A felmondási idő harminc nap. Határozott tartamú szerződés egyoldalú felmondására nincs lehetőség.

