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Vállalkozás & fejlődés 4.
Vállalkozói vagyonbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Vállalkozás & fejlődés 4 Vállalkozói vagyonbiztosítási feltételben és a
zálogjog bejegyzésekre rendszeresített Zálogkötelezetti nyilatkozatban érhető el. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, a biztosítás megkötése előtt
olvassa el ezeket a dokumentumokat!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A vállalkozói vagyonbiztosítás olyan a társas vállalkozások és egyéni vállalkozók tulajdonában, kezelésében lévő biztosított vagyontárgyakra – tárgyi eszközökre, forgóeszközökre – vonatkozó biztosítás, amely a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti kárbiztosításnak minősül.
A biztosító kockázatviselése az ajánlaton feltüntetett választás szerinti „csomag” – STANDARD, PLUS, LUX, ÖSSZKOCKÁZATÚ – kockázataira, és a velük
kapcsolatban felmerült károkra terjed ki.

Mire terjed ki a biztosítás?
Standard, Plus és Lux csomagban
Tűzkockázatok (pl. füst és hő okozta károk)
Elemi károk (pl. villámcsapás közvetett hatása)
Katasztrófa kockázatok
Vezetékes és bővített vezetékes vízkár
Mellékköltségek térítése
Betöréses lopás kockázatok
Üvegtörés
– Standard csomagban 3 m2,
– Plus és Lux csomagban 5 m2 táblaméretig
Összkockázatú csomagban
Minden kockázat, ami a kizárások között nem szerepel

Csomagtól függő, külön díjért opcionálisan választható
kiegészítő veszélynemek
Felelősségbiztosítások
Speciális üvegek biztosítása
Cégtábla, reklámtábla üvegezésének biztosítása
Készpénz, értékpapír biztosítása
Tűz- üzemszünet biztosítása
Küldöttrablás biztosítás
Számítógépek kiegészítő biztosítása
Kiegészítő balesetbiztosítás

Mire nem terjed ki a biztosítás?
harci cselekmények, háborús események és terrorcselekmények
által okozott károkra
felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk, tüntetés, elbocsátott munkások vagy munkahelyi rendzavarásban résztvevők,
vagy bármilyen politikai szervezettel kapcsolatban, illetve annak
nevében fellépő személyek miatt vagy velük összefüggésben keletkezett károkra
a felszabaduló nukleáris energia károsító hatásával, vagy sugárzó
anyagok bármilyen célú felhasználásával összefüggésben keletkező károkra, még abban az esetben sem, ha ezek a különös feltételekben meghatározott biztosítási események formájában
jelentkeznek
Egyes veszélynemekre vonatkozó kizárásokat a biztosítási szerződés és a különös feltételek is tartalmazhatnak.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
Az alábbi, főbb korlátozásokon kívül a biztosítási feltétel
további korlátozásokat tartalmazhat!
Nem terjed ki a biztosítási védelem különösen:
a természetes elhasználódásból bekövetkezett,
a biztosítás megkötésekor már meglévő,
a karbantartások elmulasztásával összefüggő,
szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt bekövetkező,
a szabadban tárolt vagyontárgyakban keletkező károkra
Nem terjed ki a biztosítási védelem különösen:
kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettség elmulasztásakor,
a biztosító csalárd megtévesztésének kísérlete esetén
Kártérítési limitek
felelősségbiztosítások kártérítésének felső határa 10 millió forint
káronként és 30 millió forint évente
speciális üvegezés biztosítás kártérítésének felső határa telephelyenként legfeljebb 1 millió forint, cégtábla, reklámtábla üvegezésének biztosításában a kártérítés felső határa telephelyenként
legfeljebb 300 ezer forint,
betöréses lopás károk térítése a káreseménykor meglevő mechanikai és elektronikai vagyonvédelem szintjétől függő kártérítési
limit alapján történik
árvíz veszélynem fedezete 30 napos várakozási időt követően
kezdődik.
a készpénz, értékpapír, értékkészlet minősített értéktárolóban elfogadott
A szerződésben lévő önrészesedések:
Üvegtörés esetén 10%, de legalább 3000 forint
A választott kiegészítő veszélynemekre eltérő rendelkezések vonatkozhatnak

Hol érvényes a biztosításom?
A kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek) épületei, azok helyiségei.
Kiegészítő felelősségbiztosítások esetén a területi hatály Magyarország területe.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
szerződéskötéskor minden lényeges körülményre kiterjedő tájékoztatási kötelezettség,
a szerződés megkötését követően változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség
bekövetkezett kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési és állapot megőrzési kötelezettség
kárrendezéshez szükséges dokumentumok bemutatási kötelezettség
díjfizetési kötelezettség

Mikor és hogyan kell fizetnem?
a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza
a biztosítás első díja ajánlattételkor esedékes, minden későbbi díj pedig annak az időszaknak első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik
a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg, a díjrészletet fizetési ütem szerinti időszak első napjáig kell megfizetni
(pl. negyedév első napjáig)
a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, avagy tizenkettő részletben a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével;
postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, vagy bankkártyás teljesítéssel

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítás a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, és határozatlan tartamra szól, de a felek ettől eltérően határozott időtartamban
is megállapodhatnak.
A biztosítási évforduló a kockázatviselés megkezdésének napja.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Ön:
– 30 napos felmondási idővel, évfordulóra, indoklás nélkül felmondhatja,
– érdekmúlás (pl. az ingatlan eladása) esetén a biztosítónak történő bejelentéssel is megszüntetheti a szerződést.
a biztosító:
– 30 napos felmondási idővel, évfordulóra, indoklás nélkül felmondhatja,
– ha a szerződéskötést követően a szerződést érintő olyan információ birtokába jut, ami miatt a kockázatot nem vállalhatja a szerződést
15 napon belül 30 napra írásban felmondhatja
a biztosítási fedezet megszűnik továbbá
– a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetetlenülése miatt,
– díjnemfizetés esetén,
– közös megegyezéssel.
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