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Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás

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

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti kárbiztosításnak minősül. Ezt a típusú biztosítást annak
javasolt, de nem kötelező megkötni, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a biztosítási szerződést az ilyen személy javára köti meg és nem
minősül fogyasztónak.

Mire terjed ki a biztosítás?
All risks típusi fedezet esetén:
minden kockázatra ami a feltétel kizárásai között nem szerepel,
Nevesített kockázatú fedezet esetén:
tűz,
villámcsapás,
vihar,
földrengés,
árvíz,
felhőszakadás,
jégverés,
hónyomás,
füst és hő kiáramlása,
sziklaomlás,
kőomlás,
földcsuszamlás,
lavina,
ismeretlen építmény vagy üreg beomlása,
csőtörés kockázatok (pl. víz, szennyvíz, technológiai, stb),
robbanás és összeroppanás,
légi jármű lezuhanása,
közlekedési eszköz beleütközése,
üzemszünet,
betöréses lopás és rablás, küldöttrablás,
üvegtörés.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A kizárt kockázatok teljes felsorolását a biztosítási feltétel
tartalmazza. A főbb kizárt kockázatok ezek közül:
terrorizmus,
amelyeket háborús események, megszállás, harci cselekmények
(függetlenül attól, hogy történt-e hadüzenet vagy sem) bármely
fajtája okozott, illetve fenti események következményeiképp keletkeztek,
amelyeket harci eszközök okoztak,
amelyeket katonai/polgári hatóságok rendelkezései okoztak,
vagy azok miatt keletkeztek,
információvesztés amennyiben nem a vagyontárgy lényegét
érintő fizikai károsodás közvetlen következménye,
nukleáris energia károsító hatása,
amelyek felkelés, lázadás, zavargás, tüntetés, fosztogatás, sztrájk
miatt, vagy velük bármilyen módon összefüggésben keletkeztek
(SRCC),
bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségek,
tartós időjárási hatások miatt keletkeztek (lassan és folyamatosan
végbemenő állag romlás),
a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak
amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják,
a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt
keletkeztek,
a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok miatt keletkeztek, melyekről a Biztosított (Szerződő) tudott
vagy tudnia kellett,
az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával,
azok karbantartásának elmulasztásával vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek, kivéve, ha a Biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel
a hiányosságokkal nem volt összefüggésben,
megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a biztosított – sérült, vagy megsemmisült vagyontárgy gyártóját és/vagy forgalmazóját terhelik.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti
önrész levonásával határozza meg,
A biztosítő mentesül a fizetési kötelezettsége alól:
amennyiben a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan
gondatlanlanul okozták,
ha a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettséget megszegték,
ha a Biztosított megkísérli a Biztosítót csalárd módon azon tények tekintetében megtéveszteni, melyek a kártérítés okát, vagy
mértékét befolyásolják,
Amennyiben a szabályzatban foglalt kötelezettségeit megszegi,
Amennyiben a Biztosított a jogszabályokban és a szabályzatokban számára előírt könyvvezetési és bizonylati kötelezettségének
nem tesz eleget
A mentesülések teljes felsorolásáta biztosítási feltétel tartalmazza.

Hol érvényes a biztosításom?
Magyarország,
a kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei.

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,
a biztosítás első díja a biztosító által kiállított esedékességi értesítő kézhezvételétől számított nyolc napon belül 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,
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 egyéb kikötés hiányában határozatlan időre jön lére,
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 felmondhatja a biztosítási évfordulóra, azt meglelően legalább 30 nappal, indoklás nélkül írásbeli felmondással
érdekmúlás, lehetetlenné válás esetén a biztosítónak történő írásbeli bejelentéssel
díjnemfizetéssel,
közös megegyezéssel.
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