
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
– a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
– a szerződés tartama alatt változás-bejelentési, díjfizetési és kármegelőzési kötelezettség,
– a szerződés tartama alatt a biztosított(ak)nak történő tájékoztatási kötelezettség,
– kár esetén kárbejelentési, kárenyhítési, állapot megőrzési, felvilágosítási és információadási kötelezettség.

Hol érvényes a biztosításom?
✓	 A kockázatviselés hatálya Magyarországon okozott és bekövetkezett károkra terjed ki. 
	 A felek ettől eltérően, külön díj ellenében megállapodhatnak a területi hatály kiterjesztésében.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
	 a szerződő és a biztosított által egymásnak okozott 

károk,
	 a biztosított önmagának vagy a biztosítottak egymásnak 

okozott károk,
	 a törvényes kártérítési kötelezettséget meghaladó 

egyoldalú kötelezettségvállalás,
	 önrészesedés alatti károk,
	 amely büntető jellegű többletköltségből ered  

(pl.: büntetés, kötbér, bírság, kamat),
	 szándékosan vagy súlyosan gondtalanul okozott károk,
	 kivonuló szolgálat által okozott károk,
	 magánnyomozói tevékenységből eredő károk,
	 a biztosított által elkövetett bűncselekménnyel 

összefüggésben keletkezett károkat,
	 alvállalkozók által okozott károk,
	 kereskedelmi egységek nyitvatartási ideje alatt elkövetett 

lopási károk.
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A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termékre vonatkozó szerződési feltételekben és egyéb 
dokumentumokban érhető el.

MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
A SIGNAL ŐRZŐ-VÉDŐ Felelősségbiztosítás fedezetet nyújt őrző-védő tevékenységet végző egyéni vállalkozó tevékenységével okozott károkért, 
melyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint helytállni tartozik.

Mire terjed ki a biztosítás?
✓	 szakmai felelősségbiztosítás: 

rendőrhatósági engedéllyel rendelkező egyéni 
vállalkozóként, a vállalkozói szerződésben meghatározott 
épületek, objektumok, telephelyek és abban tárolt 
ingóságok élőerős védelme során okozott károkra.

Kiterjed:
✓	 őrzés céljából tartott, kiképzett kutya által okozott 

károkra,
✓	 fegyver tartásából eredő, őrzés közben okozott kár.

Választható fedezetek:
	 balesetbiztosítás: A kockázatviselés időszak alatt a 

biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső behatás 
ami a biztosított halálát vagy tartós egészségkárosodását 
okozza, beleértve a vízbe fulladást, égés, leforrázást a 
villámcsapást és elektromos áram hatásait is.

Kártérítési limit: A biztosítási szerződésben rögzített összeg, 
amely meghatározott kockázatok esetén a biztosító 
szolgáltatásának felső határa.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben?
	 a kártérítési limit a biztosító teljesítési kötelezettségének 

felső határa,
	 közlési, illetőleg változás bejelentési kötelezettség 

megsértése esetén,
	 a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással 

már fedezett károk,
	 amely a biztosítási eseményekkel nem közvetlen 

összefüggésben következett be, az elmaradt hasznot, 
így különösen az üzemszünetből eredő termeléskiesést, 
állásidőre fizetett bért, a késedelmes teljesítés 
következményeit,

	 nem biztosítható személyek a súlyos idegbetegek, 
elmebetegek és az állandó gondozásra szorulók.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A díjesedékességet követő 30 napon belül. A választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően (évente, félévente, negyedévente, vagy 
havonta). A biztosítási díj megfizetése különböző módokon történhet, így például: csekkes befizetés, csoportos beszedési megbízás, 
átutalás.
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Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem teljes körű, nem képezi a biztosítási szerződés részét 
és nem minősül ajánlatnak. A biztosítási termékismertető alapvető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb 
jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra történő felmondással, amennyiben az írásos kérelem az évforduló előtt legalább 30 nappal a biztosítóhoz beérkezik.
A szerződés megszűnésének további esetei:
Érdekmúlás következik be, ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási érdek megszűnik (például a biztosított cég 
szünetelteti a biztosított tevékenységét).
Lehetetlenülés következik be, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált (például: az őrzendő telephely megsemmisül).
Közös megegyezés: A felek a biztosítási szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, feltéve, hogy a szerződő addig a 
napig megfizeti az első díjat, ameddig a biztosító erre halasztást adott. A fedezet a szerződés díjrendezettségének napjáig vagy a 
szerződés megszűnéséig tart.
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