Biztosítási termékismertető

Colonnade Felelősségbiztosítási feltételek claims made 003-2017 vagy Colonnade Felelősségbiztosítási feltételek occurrence
003-2017.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az általános felelősségbiztosítási szerződés alapján a Biztosító a Biztosítási Részletezőn feltüntetett limit erejéig mentesíti a
Biztosítottat az olyan kár megtérítése alól, amelyért a Biztosítási Részletezőn megjelölt minőségében (tevékenység) a magyar
jog, illetve a Biztosítási Részletezőn "alkalmazandó jog"-ként megjelölt jog szerint, idegen harmadik személlyel szemben, mint
szerződésen kívül okozott dologi kárért vagy személyi sérülésért felelősséggel tartozik.

Mire terjed ki a biztosítás?
✓ A felelősségbiztosítási fedezet a biztosítási időszak alatt okozott és bekövetkezett károk miatt érvényesített,
továbbá a biztosítási időszak, vagy a Biztosítási Részletezőn külön megjelölt időszak alatt a Biztosítónak bejelentett
kárigényekre (claims made fedezet esetén) vagy a biztosítási időszak alatt okozott és bekövetkezett károk miatt
érvényesített kárigényekre (occurence fedezet) terjed ki.
✓ Dologi károkra.
✓ Személyi sérüléses károkra.
✓ A személyi sérüléssel és dologi kárral kapcsolatban felmerült következményi károkra (kiadásra, költségre, elmaradt
haszonra és jövedelemre).
✓ A személyi sérülésessel kapcsolatban felmerült sérelemdíjra.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Környezetszennyezésre (más biztosítási fedezettel vagy kiterjesztéssel biztosítható).
Munkáltatói felelősségre (más biztosítási fedezettel biztosítható).
Termékfelelősség (más biztosítási fedezettel biztosítható).
Szerződéses partnernak okozott kár és/vagy szolgáltatás tárgyában okozott kárra (fedezetkiterjesztéssel
biztosítható).
Azokra a károkra, amelyekért a Biztosított bármilyen jogcímen a birtokában lévő idegen tulajdont képező
vagyontárgyakért felel (fedezetkiterjesztéssel biztosítható).
A lassú, folyamatos állagromlásból eredő károkra, így különösen, de nem kizárólag ha zaj, rázkódás, szag,
korrozió, füst, penészesedés, gombásodás következtében álltak elő.
A bármilyen járművön, munkagépen és vontatmányon elhelyezett vagyontárgyakban keletkezett károkra, továbbá
a daruk által okozott károkra.
Azokra a károkra, amelyek munkagépek, járművek és ezek vontatmányainak súlya, nyomása, helyváltoztatása
miatt mesterséges tereptárgyakban (árok, támfal, út, iparvágány, stb.), illetve talaj vagy növényi kultúrák
letaposásával keletkeztek.
A Biztosított által üzemeltetett gépjárművek, vízijárművek, sínpályához kötött járművek és légi járművek által
okozott károkra.
Kötbérre, bírságra és hasonló büntető jellegű költségekre, tisztán pénzügyi veszteségekre.
Azokra a felelősségi károkra, amelyeket a Biztosított szakmai szolgáltatásai során okozott hanyagság, hiba,
mulasztás, gondatlanság vagy tévedés miatt, beleértve, de nem csak ezekre korlátozva, a tervek, térképek,
vélemények, jelentések, felmérések, tervezések, utasítások vagy előírások készítését vagy jóváírását.
a "Légionárius betegséggel" összefüggésben felmerülő mindennemű közvetlen, illetve következményi károkra.
"Légionárius betegség" egy akut bakteriális léguti megbetegedés, melyet a Legionella pneumophilia gramnegatív baktérium okoz, beleértve ezen baktérium variációit és módosulásait is.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A Biztosító nem vállal biztosítási fedezetet, sem fizetési kötelezettséget, amennyiben valamely szankciókra és
kereskedelmi embargókra vonatkozó jogszabályok vagy egyéb szabályozások megsértéséért a Biztosító, annak
tulajdonosa vagy a teljes irányítási joggal rendelkező jogi személye büntethető, bírságolható.
Nukleáris kockázat kizárás (teljes és abszolút nukleáris kizárás): a biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet
semmilyen olyan költségre, nem fedez illetve kizár bármilyen káreseményt, amely közvetlenül vagy közvetetten
nukleáris anyaggal, nukleáris reakcióval, sugárzással vagy radioaktív szennyezéssel kapcsolatban merül fel
függetlenül az okozás módjától vagy attól, hogy ez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik nukleáris anyagokról
szóló jogszabály bármilyen tényleges vagy állítólagos megsértéséhez.
Azbeszt, azbeszt termék vagy azbesztet tartalmazó anyag kezelése, kinyerése, bontása, szétszedése, bányászata,
feldolgozása, gyártása, csomagolása, előállítása, eladása, kereskedelme, eltávolítása, tárolása vagy bármilyen
felhasználása. Azbeszt vagy azbeszt tartalmú hulladék elhelyezése, tárolása.
A biztosítás nem nyújt fedezetet semmilyen kárra, amely dohánytermék vagy dohány származék bármelyik
biztosított általi aktív vagy passzív fogyasztásán, használatán, gyártásán, kereskedelmén, kezelésén vagy
forgalmazásán alapul.
Légi és/vagy űreszköz felelősség, légiforgalmi irányítási felelősség, repülőtéri felelősség.
Légi jármű vagy repülő eszköz vagy ezek alkatrészének gyártásához, építéséhez, karbantartásához,
üzemeltetéséhez, légi jármű vagy repülő eszköz beüzemeléséhez vagy javításához kapcsolódó felelősség.
Jelen biztosítás nem nyújt fedezetet semmilyen olyan költségre, nem fedez illetve kizár bármilyen kárt vagy
veszteséget, amely közvetlenül vagy közvetetten az alábbiakból ered, azokkal összefügg vagy kapcsolatba hozható:
háború, megszállás, külföldi ellenség cselekménye, ellenséges vagy háborús jellegű cselekmények (függetlenül
attól hogy történt-e hadüzenet vagy sem), polgárháború, felkelés, zavargás, népfelkelés, katonai felkelés, lázadás,
fegyveres ellenállás, forradalom, államcsíny, katonai kormányzás, államosítás vagy bármilyen más a fennálló
tulajdonviszonyokat megszüntető kormányzati, állami vagy önkormányzati cselekmény vagy intézkedés.

Hol érvényes a biztosításom?
Magyarország területén, illetve külföldre szóló kiterjesztés esetén a Biztosítási Részletező "területi hatály" pontjában
m e ghatározott ország(ok)ban) okozott károkra vonatkozik a biztosítási fedezet.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

-

A Biztosított (Szerződő) a szerződés megkötésekor vagy módosításakor köteles a Biztosítóval a valóságnak
megfelelően és legjobb tudomása szerint közölni minden olyan tényt vagy körülményt, amelyre nézve a Biztosító
kérdést tett fel, és amely a termékkel összefüggő kockázati körülményekre kihatással lehet. A Biztosított
(Szerződő) köteles ezen tények vagy körülmények változását a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc)
napon belül a Biztosítónak bejelenteni.
A Biztosított (Szerződő) köteles a közölt adatok ellenőrzését a Biztosító számára lehetővé tenni.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat biztosító által kiadott díjbekérőn megjelölt számlaszámra átutalással kell teljesíteni a biztosítási
részletezőn megadott ütemezés szerint.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A határozatlan tartamú biztosítási szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási
idő 30 (harminc) nap. Határozott tartamú biztosítási szerződés a szerződés lejáratakor szűnik meg.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az ajánlatnak a biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0 órakor kezdődik és 1
évig tart, feltéve, hogy a biztosítási szerződés utóbb létrejön.
A szerződő és a biztosító a fentiektől eltérő kockázatviselési kezdetben és lejáratban is megállapodhatnak.

