Vállalkozói All Risks
vagyonbiztosítás
Biztosítási termékismertető
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

ALL RISK Vállalkozói
vagyon- és felelősségbiztosítás

Magyarország, tevékenységi engedély száma: H-EN-II-84/2016

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az All Risks vállalkozói vagyon-és felelősségbiztosítás
termékre vonatkozó általános és különös szerződési feltételekben, az ügyféltájékoztatóban és adatkezelési tájékoztatóban érhető el.
MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
Az ALL RISK Vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás védelmet nyújt a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen, előre nem látható okból,
váratlanul, véletlenül, külső behatás miatt keletkező károk esetén, amelyek nincsenek a biztosítási fedezetből kizárva.

Mire terjed ki a biztosítás?

✓ minden olyan vagyontárgyat ért kockázat, amely nem
kerül kizárásra,
✓ tűz,
✓ villám,
✓ robbanás,
✓ légi jármű lezuhanása,
✓ villámcsapás másodlagos hatása,
✓ jégverés,
✓ hónyomás,
✓ vihar,
✓ vezetékes vízkárok,
✓ elektromos áram okozta tűzkár stb.
Választható fedezetek:
betöréses lopás és rablás biztosítás,
elektromos berendezések és számítógépek biztosítás,
üvegbiztosítás,
küldött rablás,
üzemszünet biztosítás,
szállítmánybiztosítás,
felelősségbiztosítás,
általános felelősségbiztosítás,
munkáltatói felelősségbiztosítás,
termékfelelősség-biztosítás,
szolgáltatói felelősségbiztosítás,
tanulók felelősségbiztosítása.
Biztosítási összeg: A biztosítási összeg a biztosítási
szerződésben meghatározott összeg, amely biztosítási
esemény bekövetkeztekor a biztosító teljesítési
kötelezettségének felső határa.
Kártérítési limit: A biztosítási szerződésben rögzített
összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

amely nem biztosított vagy biztosításból kizárt
vagyontárgyban keletkezik,
önrészesedés alatti károk,
amely büntető jellegű többletköltségből ered
(pl.: büntetés, kötbér, bírság, kamat),
olyan értékcsökkenés, amely a biztosított vagyontárgy
további rendeltetésszerű használatát nem befolyásolja,
felmerült sérelemdíjjal kapcsolatos,
amennyiben – egészben vagy részben – az épületek,
építmények, gépek, berendezések avultságával, azok
karbantartásának elmulasztásával vagy az építési,
tűzrendészeti és üzemeltetési szabályok be nem
tartásával okozati összefüggésben következett be,
a biztosítási eseményekkel nem közvetlen össze
függésben bekövetkezett károk, a következményi károk,
a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással
már fedezett károk,
biztosítás megkötésekor meglévő hibákra és
hiányosságokra,
hibás tervezés és/vagy kivitelezés miatti károkra,
lassú, folyamatos állagromlás, avulás.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?

szándékosan vagy súlyosan gondtalanul okozott károk
a biztosítási összeg és a kártérítési limit a biztosító
teljesítési kötelezettségének felső határa,
árvízkár esetén a szerződés hatályba lépését követő
30. nap a kockázatviselés kezdete,
tartós időjárási hatások, valamint egyéb okok miatt
lassan és folyamatosan végbemenő állagromlás
hatására következnek be,
a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből
származnak, amelyek a további rendeltetésszerű
használatot nem befolyásolják (pl. esztétikai hibák),
megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a
biztosított – sérült vagy megsemmisült – vagyontárgy
gyártóját és/vagy forgalmazóját terhelik,
közlési, illetőleg változás bejelentési kötelezettség
megsértése esetén.

Hol érvényes a biztosításom?

✓ a területi hatály vagyonbiztosítási események tekintetében a kockázatviselési hely,
✓ a felelősségbiztosítási események tekintetében a Magyarország területe,
A felek ettől eltérően, külön díj ellenében megállapodhatnak a területi hatály kiterjesztésében.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
–
–
–
–
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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.
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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.

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.

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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