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Perfekt
Felelősségbiztosítás

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 Felelősségbiztosítás 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?
A biztosítási szabályzat szerint a biztosítási esemény olyan kár,
illetve személyiségi jogsértés miatti sérelem esemény, mellyel
összefüggésben a biztosítottnak kártérítési, illetve jogszabály által
meghatározott más helytállási kötelezettsége keletkezik. Több,
azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő és egymással
ok-okozati összefüggésben álló káresemény, sérelemdíjra alapot
adó személyiségi jogsértés egy biztosítási eseménynek minősül.
a biztosított által okozott személysérüléses (valakinek a halála,
egészségkárosodása, vagy testi sérülése folytán bekövetkezett
vagyoni kár),
a biztosított által okozott dologi károk (valamely tárgy, ingóság,
vagy ingatlan megsérül, megsemmisül, vagy használhatatlanná
válik, ide nem értve a pénzzel és az értékpapírral kapcsolatos károkat),
a biztosított által okozott vagyoni kár, ide értve a tisztán pénzügyi veszteséget,
a biztosított által okozott személyiségi jogsértésen alapuló sérelemdíj igények – a biztosítási kötvényben meghatározottak
szerint,
a biztosított által okozott kárigénnyel kapcsolatos társadalombiztosítási igények.
Válaszható módozatok:
– általános felelôsség körében okozott károk,
– munkáltatói felelôsségbiztosítás,
– szolgáltatói felelõsségbiztosítás,
– termék felelõsségbiztosítás,
– környezetszennyezési felelősségbiztosítás,
– bérbevevői tûz felelősségbiztosítás,
– bérbeadói tûz felelősségbiztosítás,
– vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A kizárt kockázatok teljes felsorolását a biztosítási feltétel
tartalmazza. A főbb kizárt kockázatok ezek közül:
amelyek a biztosított birtokában (rendelkezési körében, vagy ellenőrzése alatt) bármilyen jogcímen levő idegen dolgokban keletkeztek,
amelyek a biztosított által hivatása gyakorlásánál fogva, vagy
cégnyilvántartás szerint tevékenysége folytatása körében magánál tartott vagy megmunkált idegen dolgokban keletkeztek,
vagy amelyeket ilyen dolgokkal okoztak,
amelyek többek közös károkozása esetén oly módon merülnek
fel, hogy a kárt több, egyidejűleg kifejtett magatartás közül bármelyik önmagában is előidézhette volna, vagy nem állapítható
meg, hogy a kárt melyik magatartás okozta (alternatív felelősség),
amelyek a Ptk.-ban nem nevesített személyiségi jogok megsértésén alapuló sérelemdíj igényekből erednek,
amelyek a Ptk.-ban nevesített személyiségi jogok megsértésén
alapuló sérelemdíj igényeken belül, a névviseléshez való joggal,
a magánélethez és a magánlakás sérthetetlenségével, a személyes szabadság megsértésével, a becsület és jó hírnév megsértésével kapcsolatosak ,
amely a biztosítási összegen (limiten) felüli, valamint amely a biztosított jogszabályban írt felelősségénél szigorúbb, szerződésben
vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen
alapul,
amelyet a biztosított (szerződő) a Ptk. Záró rendelkezések 8:1.§.
(1) bekezdés 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozójának okoz,
amelyet több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okoznak.
melyeket a biztosított illetve szerződő maga szenved el,
amelyek hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakciókból
vagy sugárzásból erednek,
a kötelező gépjármű, valamint vízi-, légi jármű valamint az
egyéb, jogszabályon alapuló biztosítási kötelezettség körébe tartozó károkat, sérelemdíj igényeket.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti
önrész levonásával határozza meg.
A mentesülések teljes felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza. A főbb mentesülés ezek közül:
A biztosító visszakövetelheti a biztosítottól a kifizetett kártérítési,
sérelemdíj összeget, ha a biztosított – illetve akiért a biztosított
jogszabály szerint felel – a kárt, személyiségi jogsértést jogellenesen és:
a) szándékosan, vagy
b) a jelen Szabályzatban meghatározott súlyosan gondatlan magatartásával okozta.

Hol érvényes a biztosításom?
a biztosító a Magyarország területén okozott, Magyarországon, illetve az EU tagállamaiban, valamint az Európai Gazdasági Térség országaiban
bekövetkezett és a biztosítóval szemben kizárólag Magyarországon érvényesített károkra, valamint személyiségi jogsértésen alapuló sérelemdíjra
nyújt fedezetet,
egyedi megállapodás szerint ettől eltérő (pl. Európa).

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,
határozatlan vagy határozott tartamra szól,
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 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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