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E.A.R. Építés-szerelés
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 E.A.R. Építés-szerelés 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?
Vagyonbiztosítás:
a biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak előre nem
látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett minden olyan
károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata,
illetőleg a szerelési tevékenység folytatása érdekében a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlását teszi szükségessé, és amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.
Felelősségbiztosítás:
a biztosítási esemény olyan kár, illetve személyiségi jogsértés következtében előállt sérelem esemény, amelyet a biztosított a szerelési tevékenysége során biztosítottnak nem minősülő, külső
harmadik személynek szerződésen kívül okoz és amelyekért a
magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik, valamint
amellyel összefüggésben a biztosítottnak kártérítési, illetve jogszabály által meghatározott más helytállási kötelezettsége keletkezik (sérelemdíj).
A biztosítás a felek egyedi megállapodása alapján további fedezetekkel (záradékokkal) kiegészíthető vagy szűkíthető.

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 katonai/polgári hatóságok rendelkezései okoztak,
vagy azok miatt keletkeztek,
amelyek információvesztés miatt, vagy azzal összefüggésben keletkeztek,
nukleáris energia károsító hatása,
amelyek felkelés, lázadás, zavargás, tüntetés, fosztogatás, sztrájk
miatt, vagy velük bármilyen módon összefüggésben keletkeztek,
olyan közigazgatási határozat végrehajtása, amely építkezést,
bontást, javítást, átalakítást, újjáépítést, illetőleg a biztosított
épületek, építmények nem károsodott részeinek bontását, átalakítását rendelte el,
a létesítmény kivitelezésének teljes vagy részleges beszüntetése,
amennyiben a szerződésben feltüntetett biztonság-technikai
rendszerek és/vagy előírások a kár időpontjában nem üzemeltek
vagy nem valósultak meg,
műhold és űrjármű lezuhanása, becsapódása,
a szerelési ütemtervtől való eltérésből, a szerelési munka félbeszakadásából, szüneteléséből, a késedelemből, a teljesítés elmaradásából származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti veszteségként (pl. túlóra, sürgősségi felár, termeléskiesés, elmaradt
haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség formájában) felmerült károk,
a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt
keletkeztek,
a kedvezmények elvesztéséből vagy piacvesztésből adódó károkat, amelyek a létesítmény kivitelezésének teljes vagy részleges
beszüntetésével összefüggésben keletkeztek.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A mentesülések teljes felsorolásáta biztosítási feltétel tartalmazza. A főbb mentesülések ezek közül:
A közlésre vagy a változásbejelentésre irányuló kötelezettség
megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve,
ha a szerződő/biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy
be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése,
A biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti
önrész levonásával határozza meg.

Hol érvényes a biztosításom?
a kockázatviselési hely (pl. telephely),
Magyarország.

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 biztosítási szerződés eltérő megállapodás hiányában határozott időtartamra jön létre,
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?
mindkét fél felmondhatja a szerződést 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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