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

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosított vagyontárgyaknak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett minden
olyan fizikai károsodása, amelyekkel összefüggésben a Biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.
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.
A fedezet a szerződésben felsorolt – üzemkész állapotban levő,- ipari berendezésekre, gépekre,
munkagépként használt önjáró járművekre, azok felszerelési tárgyaikra és azok adapterei terjed ki. A
telepített gépek esetében a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyen, illetve
önjáró gépek, járművek estében Magyarország területén. Üzemkész állapotban van a biztosított
berendezés, ha az a kipróbálás és a próba üzem befejezése után a normál üzemelésre alkalmas
állapotban készen áll.
A kártérítés mértékét a biztosítási összeg értékelési módja határozza meg: új érték vagy könyvszerinti
bruttó érték.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
nukleáris reakció, robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés
fokozatos állagromlás, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás
Biztosított által ismert hiányosság
leltározás, illetve időszakos ellenőrzés alkalmával feltárt hiány
szállítás, átrakás, össze-, szétszerelés, próbaüzem alatt vagy által következnek be, kivéve, ha karbantartási és szervíz
munkák részét képezik
karbantartási munkák elvégzésére és az üzemeltetési szabályokra vonatkozó utasítások be nem tartásának
következményei
elektromos, elektronikus berendezések részét képező csövekben, lámpákban keletkeztek
géptörés károk esetén a tartozékokban
a biztonsági határt meghaladó üzemi próbanyomás során keletkeztek
szándékos túlterhelés következményei
jogszabályban vagy szerződésben meghatározott többletköltségként, valamint a termelési folyamat leállásából,
szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkeztek
a károsodott vagyontárgy értékcsökkenése, rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják
harmadik (idegen) személyek által elkövetett szándékos rongálás (vandalizmus)
a garancia, szavatosság körében megtérülnek
a szállított vagyontárgyak
a rendeltetésszerűen tűznek kitett vagyontárgyak

a Biztosított vagyontárgyak avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az üzemeltetési szabályok
be nem tartása
többletköltségként éjszakára vagy szünnapra soron kívül elrendelt munkabérként, expressz vagy légiposta
fuvarköltségként merültek fel
háború, megszállás, ellenséges tevékenység és ellenségeskedés, egyéb felsorolt események
a Biztosított vagyontárgy(ak) lopása, részlopása és elvesztése következtében lépnek fel, kivéve ha a szerződés erről
másképpen nem rendelkezi
a lánctalpas járművek lánctalpát, vezető görgőit és kerekeit ért károk
a lízingelt vagy tartós bérletbe adott vagyontárgyak elsikkasztása (Btk.317§), illetve vissza nem szolgáltatása miatt
keletkeztek
harmadik (idegen) személynek okozott dologi, és személyi sérüléses károk
a közúton bekövetkezett károk kivéve a rendszámmal rendelkező önjáró gépek, amennyiben a kár nem térül más
Biztosítási módozat alapján

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.
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.

