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Műtárgybiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban (biztosítási szabályzat, adatközlő)
érhető el. A teljeskörű tájékozódás érdekében kérjük a biztosítás megkötése előtt olvassa el ezeket a dokumentumokat!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Műtárgybiztosítás a kárbiztosítás Polgári Törvénykönyvben meghatározott (2013. évi V. törvény LXIII. Fejezet) fogalomkörébe és szabályai alá
tartozik. A kárbiztosítás esetén kimutatható vagyoni kárról van szó, a biztosító teljesítésének alapja mindig a tényleges kár.
Ezt a típusú biztosítást annak javasolt, de nem kötelező megkötni, aki a műtárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a biztosítási szerződést az ilyen
személy javára köti meg.

Mire terjed ki a biztosítás?
A műtárgyak biztosítása kiterjed a szerződésben megjelölt
kockázatviselési helyen minden olyan veszély következtében
fellépő rongálás, megsemmisülés és elveszés ellen, amelynek
a biztosított műtárgy ki van téve, és a kizárások és mentesülések között nem szerepel.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A kizárt kockázatok felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza.
A főbb kizárások ezek közül:
fagykár, hő, hőmérsékleti- és légnyomás ingadozások, levegő
nedvességtartalma, füst, korom, por, fény és sugárzás hatása
miatt keletkezett károk,
a biztosított műtárgy természetes vagy hiányos jellege,
a biztosított műtárgy rendeltetésszerű használata következtében fellépő kopás, elhasználódás vagy rongálás,
megmunkálás, tisztítás, javítás és restaurálás miatt keletkezett
károk,
régebbi károk növekedése,
sikkasztás, hűtlen kezelés, jogtalan elsajátítás, csalás vagy zsarolás miatt keletkezett károk,
a szállítóeszköz, szállítási útvonal valamint a tárgy jellege és
mérete tekintetében nem az igénybevételnek megfelelő csomagolás miatt keletkezett károk,
háborús esemény miatt keletkezett károk,
terrorizmus miatt keletkezett károk,
kémiai, biológiai, biokémiai anyagok vagy elektromágneses
hullámok fegyverként történő használata miatt keletkezett
károk.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A mentesülések teljes felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza.
A főbb mentesülések ezek közül:
szándékos vagy súlyosan gondatlanság,
kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése,
A biztosító szolgáltatását korlátozhatja továbbá az biztosítási
összeg (limit) nagysága. A biztosítási összeg a biztosított műtárgyak pénzben kifejezett értéke, a biztosító szolgáltatásának felső határa. A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésekor a károsodott műtárgyak tekintetében legfeljebb
ennyit fizet. A teljes biztosítási védelem szempontjából nagyon fontos, hogy a biztosítási összeg meghatározása a
valóságos viszonyoknak és a vagyonértéknek megfelelően
kerüljön meghatározásra.
Biztosítási összeg, érték alatt a biztosító és biztosított között
megállapított és dokumentált érték értendő. Amennyiben a
biztosító és a biztosított nem állapítanak meg biztosítási értéket, úgy a biztosított által „deklarált érték” érvényes. Ezt a
biztosítottnak kár esetén igazolnia kell.
A biztosító által fizetett térítés összegét befolyásolja az önrész
is. Az önrész a kár azon része, amely a szerződés alapján a
biztosítottat terheli.

Hol érvényes a biztosításom?
a biztosítás területi hatálya Magyarország,
a kockázatviselés helye a biztosított lakóhelye és/vagy telephelye,
a szerződő felek a fentiektől eltérően is megállapodhatnak.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
szerződéskötéskor minden lényeges körülményre tájékoztatási,
a szerződés megkötését követően közlési és változás-bejelentési, továbbá kármegelőzési,
kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési és állapotmegőrzési,
káresemény bekövetkezése esetén kárrendezéshez szükséges dokumentumok bemutatási kötelezettsége,
díjfizetési.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza,
az éves biztosítási díj a biztosítás megkötésekor, de legkésőbb a biztosító kockázatviselésének kezdetekor egy összegben esedékes,
a felek a biztosítási díj fél- vagy negyedéves részletekben történő fizetésében is megállapodhatnak,
az egy évnél rövidebb időtartamra kötött szerződéseknél részletfizetési megállapodás nem köthető,
a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg, a díjrészletet fizetési ütem szerinti időszak első napjáig kell megfizetni,
a díjfizetés történhet egy, kettő, négy részletben a termékre vonatkozó szabályzatban foglaltak figyelembe vételével; postai csekken,
banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
a biztosítás a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik,
a szerződés – ha a felek másként nem állapodnak meg – határozatlan tartamú,
a biztosítási évforduló a kockázatviselés megkezdésének napja, de a felek ettől eltérően is megállapodhatnak,
a kockázatviselés vége határozott tartamú szerződésnél a szerződésben szereplő időpont, határozatlan tartamú szerződésnél a szerződés
megszünéséig (lásd: „Hogyan szüntethetem meg a szerződést”).

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
a szerződést mindkét fél írásban, indoklás nélkül felmondhatja, évfordulóra, azt megelőzően 30 nappal
érdekmúlás, lehetetlenné válás esetén a biztosítónak történő írásbeli bejelentéssel,
díjnemfizetéssel,
közös megegyezéssel.
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