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ALAPKŐ (CAR) Építés- és szerelésbiztosítás

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?
Az ALAPKŐ (CAR) Építés- és szerelésbiztosítás megtéríti a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett vagy másoknak okozott dologi- vagy
személyi sérüléssel járó károkat, amelyek a megvalósulás alatti épület, építmény, közmű építése, szerelése, felújítása kapcsán következtek be és
nincsenek a biztosítási fedezetből kizárva. A biztosítás szerződője kizárólag fogyasztónak minősülő jogalany lehet.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

Választható fedezetek:
felelősségbiztosítás: A biztosító fedezetet nyújt a
kötvényen feltüntetett összeghatárig a biztosítottnak,
azon kártérítési kötelezettségekre, amelyekért a
biztosított a magyar jog szabályai szerint helytállni
tartozik, feltéve, hogy a kár közvetlen összefüggésben
van vagyonbiztosítás alapján fedezetbe vett építési/
szerelési munkákkal, és a biztosított építési helyszínen,
vagy annak közvetlen környezetében következik be a
biztosítási időszak alatt.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?

Vagyonbiztosítás:
✓ A biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyek a
szerződésben felsorolt biztosított vagyontárgyakban
vagy azok részeiben a biztosítási időszak alatt előre
nem látható és váratlan események következtében
keletkeznek, és melyeknek oka nem esik az általános
kizárások alá, és amely javítást vagy pótlást,
helyreállítást tesznek szükségessé.

A fedezeti kör a szerződéskötés során, záradékok
alkalmazásával módosítható.
Biztosítási összeg:
vagyonbiztosítás tekintetében a teljes nettó építési
költség,
felelősségbiztosítás tekintetében a biztosítási
szerződésben meghatározott limitösszeg.

amely nem biztosított vagy biztosításból kizárt
vagyontárgyban keletkezik,
önrészesedés alatti károk,
amely büntető jellegű többletköltségből ered
(pl.: büntetés, kötbér, bírság, kamat),
környezetszennyezési károk,
a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással
már fedezett károk,
építőgépek, építéshelyszíni berendezések elektromos
meghibásodása, géptörése, működési zavara hűtővagy egyéb anyag fagyása, kenőanyagok hibái, olajozás
vagy hűtőanyag hiány,
leltárhiányból eredő károk,
kisgépekben és kéziszerszámokban, mérőműszerekben
keletkezett károk,
normál időjárási viszonyok miatt bekövetkező károk.

szándékosan vagy súlyosan gondtalanul okozott károk,
a biztosítási összeg és a kártérítési limit a biztosító
teljesítési kötelezettségének felső határa,
közlési, illetőleg változás bejelentési kötelezettség
megsértése esetén,
hibás anyag, hibás kivitelezés pótlásának, javításának
vagy átvételének költsége. Ez a kizárás csak a
közvetlenül érintett részekre vonatkozik, de nem
érvényes olyan veszteségekre és károkra, melyek
jól kivitelezett részekben hibás anyagok vagy hibás
kivitelezés miatt következnek be,
a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből
származnak, amelyek a további rendeltetésszerű
használatot nem befolyásolják (pl. esztétikai hibák).

Hol érvényes a biztosításom?

✓ a területi hatály vagyonbiztosítási események tekintetében a kockázatviselési hely, építési terület,
✓ a felelősségbiztosítási események tekintetében az építési helyszín és annak közvetlen környezete.

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.

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 átutalással különböző módokon történhet, így például: csekkes befizetés, csoportos beszedési
megbízás, átutalás.
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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 kockázatviselés az építési terület átvételétől kezdődik és az építménynek az építtető általi használatbavételéig tart
a kockázatviselés szavatossági igények tekintetében meghosszabbítható.

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
vagyontárgy eladásra kerül).
Lehetetlenülés következik be, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált (például mert a biztosított vagyontárgyat
ellopták).
Közös megegyezés: A felek a biztosítási szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
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.
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