Higgy abban, hogy
a
közös szenvedélyünk.

MŰVÉSZET

Műtárgybiztosítás

Múzeumok, művészeti kiállítások, galériák,
magángyűjtemények, műtárgyszállítás biztosítása

Ha egy műtárgy elveszett vagy megsemmisült, az nehezen pótolható, de az mindenképpen segítséget jelent, ha a műtárgybiztosítás megtéríti a tulajdonos anyagi
veszteségét. Sokéves műtárgybiztosítási tapasztalattal rendelkező munkatársaink
állnak rendelkezésére bármely különleges kérésük, problémájuk esetén.

„All Risks”

Megegyezés
szerinti érték

Tájékoztató jellegű
díjkalkuláció

Az „All Risks” biztosítási fedezet védelmet nyújt minden kárra, mint például a tűz, víz, természeti katasztrófa;
továbbá betöréses lopás és rablás
esetén éppúgy megtéríti a keletkezett kárt, mint törés és sérülés, vagy
vandalizmus esetén.

A műtárgyak megegyezés szerinti értéken kerülnek biztosítási fedezetbe,
amely kárrendezés esetén vitán felül áll.

Műtárgybiztosítási szakértőink pontos
adatok közlése nélkül, magángyűjtőknek és művészeti kiállítások szervezőinek is készítenek előzetes tájékoztató
díjkalkulációt.

Tipp

Biztonságtechnikai szakértőink állnak rendelkezésére
a galéria, illetve otthona legmegfelelőbb védelmének
kialakításában, vagy új kiállítási helyszín kialakítása,
illetve meglévő helyszín felújítása esetén.

Higgy magadban.

Múzeumok, intézmények
„Szögtől – szögig” biztonság a nagyvilágban. Intézményének mindenre kiterjedő, átfogó és világszerte elfogadott műtárgybiztosítási
szolgáltatást és tanácsadást kínálunk. Mind hazai, mind külföldön megrendezett időszaki kiállításaik esetén gyors ügyintézéssel és személyre
szabott biztosítási szerződés kidolgozásával segítjük munkájukat.
 „All Risks” biztosítási fedezet
 „szögtől szögig” biztosítási védelem
 megegyezés szerinti érték
 viszontbiztosítási kapacitás
 gyors kárrendezés
 biztonságtechnikai tanácsadás

Kereskedelmi galériák,
aukciósházak

Magángyűjtemények

Ügyfeleinket egyedi szerződések kidolgozásával kiemelt
ügyfélként kezeljük. Különösen nagy gondot fordítunk
arra, hogy minden körülményről előre megállapodjunk
ügyfeleinkkel, hiszen ez elengedhetetlen feltétele a zökkenőmentes kárrendezésnek.

 „All Risks” biztosítási fedezet

„All Risks” biztosítási fedezet védelmet nyújt minden
kárra, mint például a tűz, víz, természeti katasztrófa;
továbbá betöréses lopás és rablás esetén éppúgy
megtéríti a keletkezett kárt, mint törés és sérülés,
vagy vandalizmus esetén.

 Egyedi keretszerződések kidolgozása

A keretszerződés tartalmazza egyedi igények alapján
a galéria készletének és a galéria hétköznapjaiban
szükséges szállításoknak a biztosítását, vagy akár kiterjedhet az előre tervezett külföldi művészeti vásárokon
való részvétel és az ehhez kapcsolódó szállítások biztosítására is.

 Tájékoztató jellegű díjkalkuláció kidolgozása
 Biztonságtechnikai tanácsadás
 Megegyezés szerinti érték
 A biztosított műtárgyak dokumentálása

 Megegyezés szerinti érték

A kártérítés alapja a szerződő által a mindenkori számviteli törvény szerint vezetett nyilvántartás, amelyben
a műtárgyak értékekét vételi jeggyel, adásvételi szerződéssel vagy bizományosi szerződéssel igazolja,
ezt az értéket a biztosító elfogadja. A kártérítés alapja
a beszerzési érték, mely az elmaradt hasznot nem
tartalmazza.

(műtárgylista, értékbecslés) a szolgáltatás része
Az UNIQA Biztosító Zrt. állandó szakértője készíti el
az értékbecslést, valamint a katalógusszerű, pontos
adatokat és digitális fotókat tartalmazó műtárgylistát,
mely a szolgáltatás része, így nem jelent az ügyfél
számára külön költséget. Ezzel a listával az ügyfél
kézhez kapja gyűjteménye katalógusát, emellett ez
a dokumentáció megnöveli az eltulajdonított tárgyak
megtalálásának esélyeit is.

 Biztonságtechnikai tanácsadás
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