veszélyeztetett tárgyakra a biztosítási
védelemről külön kell megállapodni:

Műtárgybiztosítás
Művészeti Kiállításbiztosítási
Szabályzat

-

1. cikkely
Biztosított és szerződő
1. A biztosítási szerződést az kötheti meg
(továbbiakban:
szerződő),
aki
a
vagyontárgy megóvásában érdekelt vagy
a biztosítást ilyen személy javára köti
(továbbiakban: biztosított).
2. A biztosító szolgáltatására a biztosított
jogosult.
1. Ha a biztosítási szerződést nem a
biztosított, hanem az ő javára harmadik
személy
kötötte,
a
díjfizetési
kötelezettség a szerződőt terheli, a
biztosító a jognyilatkozatokat hozzá
intézi és ő köteles a nyilatkozatok
megtételékre is.

-

-

-

2. cikkely
1

2

Elveszés és sérülés elleni biztosítási
védelem áll fenn, amennyiben más
megállapodás nem történt, minden
olyan kockázatra, aminek a biztosított
művészeti tárgyak és gyűjtemények a
biztosítási helyen és a biztosított
szállítás alatt ki vannak téve.
Biztosítási helynek minősülnek a
biztosítási szerződésben megjelölt
kiállítási, depó-/lerakat-helyiségek és
a szerződő egyéb raktárhelyiségei.
A más helyeken fennálló biztosítási
védelemhez (pl. vándorkiállítások,
kölcsönadások, külső raktárhelyiségek
és hasonlók) külön megállapodások
szükségesek az UNIQA Biztosítóval.

4. cikkely
Nem biztosított veszélyek és károk
1

Kizártak a következő kockázatok:
a)

b)

3. cikkely
Biztosított tárgyak/objektumok
1

2

A biztosítás minden fajta mű- és
gyűjtemény-tárgyra vonatkozik - a 2.
pontban felsorolt tárgyak kivételével saját vagy idegen számlára.
A következő, tulajdonságaik miatt
különlegesen
érzékeny
vagy

kültéri
szobrok
és
más
szabadban felállított/felszerelt
tárgyak
művészi kialakítású épület-,
műemlékrészek,
műemléki
jelentőségű
építményrészek,
épületrészek
multimédia-installációk (hang-,
fény-, számítógépes-, videóinstallációk, holográfiák és
kinetikus tárgyak.
arany-, ezüstáruk, ékszerek,
drágakövek,
gyöngyök,
zsebórák, karórák, nemesfémek,
érmék és egyéb ékszeráruk,
bélyegek,
történelmi
értékpapírok.
minden fajta bibliofil tárgy.
állatok és növények, azok részei
és szerves sejtszövetei.
Technikai kiállítási tartozék,
mint a keretek, védőüvegezés,
felfüggesztő
szerkezetek,
talpak, vitrinek és fényszórók
stb.

c)

d)

az olyan lopás és jogtalan
elsajátítás miatti kockázatok,
amelyeket a csak a rendezvény
tartamára
foglalkoztatott
segéderők,
alkalmazottak,
megbízottak
eladási
rendezvények, vásárok, aukciók
stb. során követnek el;
az
olyan
készlethiányok,
amelyeket
leltárok,
egyéb
raktári
ellenőrzések
vagy
kölcsönadási
ajánlatkérések
során állapítanak meg;
állami vagy állam feletti
szervek hatósági foglalása,
elvonása
vagy
egyéb
beavatkozás kockázatai;
a
sztrájk,
munkahelyi
zavargások,
terrorista
és
erőszakos
politikai
cselekmények, zendülés és
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e)

g)

egyéb
belső
zavargások
kockázatai;
háború, polgárháború vagy
háborús jellegű események,
valamint
atomenergia
kockázatai

h)

i)
2

Kizártak azok a károk,
a)
b)
c)

d)

e)

f)

amelyek a biztosítás kezdetén
már fennálltak;
amelyek a már meglévő régi
károk megnagyobbodása miatt
keletkeztek;
a biztosított dolgokra történt
tudatos és szándékolt behatás
miatt,
mint
megmunkálás,
tisztítás, javítás, restaurálás, és
reprodukciók
készítése,
valamint a bekeretezések és
keretből történő kivételek;
a biztosított tárgy szerelése
vagy
szétszerelése
miatt.
Fedezett azonban a biztosított
tárgyak
felfüggesztése
és
elhelyezése kiállítások céljára;
a fagy, hőség, hőmérsékleti és
légnyomás-ingadozások,
légnedvesség, füst, korom, por,
fény és sugárzás miatt, kivéve,
ha ezek a károk vis major,
tűzeset, villámcsapás, robbanás
vagy a szállítóeszközt ért
baleset
közvetlen
következményeként
keletkeztek;
belső romlás vagy a biztosított
tárgyak különleges tulajdonsága
miatti károk. A lakkozási,
karcolási és horzsolási károk
tükörfényes felületeken, főleg
furnírozott bútorokon, akril- és
műanyag-tárgyakon,
politúrrepedések, enyvezés eloldódása,
rozsda vagy oxidáció, cső- vagy
szálszakadás,
zsugorodás/fogyás,
szag
felvétele, kivéve, ha ezeket a
károkat a szerződő vis major,
tűzeset, villámcsapás, betöréses
lopás vagy lopás, robbanás vagy
a szállítóeszközt ért baleset
közvetlen következményeként
bizonyítja;

j)

az állatok okozta sérülés vagy
szennyeződés;
a
biztosított
műtárgyak
rendeltetésszerű
használata
miatti elhasználódás, kopás és
sérülés miatti károk,
a hiányzó vagy nem igénybe
vett csomagolás vagy a hibás
rakomány-kibiztosítás
miatti
károk;
a közvetett jellegű károk (pl. a
szállítási határidők be nem
tartása, szállítási késedelmek
stb. miatt). Az értékcsökkenések
azonban a 8. cikkely szerint
biztosítottak.

5. cikkely
Szállítások
1

A biztosítás - az UNIQA Biztosítóval
történő
előzetes
megállapodást
követően - érvényes a biztosított
tárgyak minden szállítására. A
biztosítási
védelem
megszakítás
nélkül fennáll a szállítóeszköznek a
szállítás alatt történő cseréjére is. A
tengeri szállítások biztosításához,
kivéve a csatorna-, északi- és keletitengeri
kompokon
történő
szállításokat, az UNIQA Biztosítóval
történő előzetes megállapodásra van
szükség. A jelen kötvény nem fedezi a
vasúti, a postán vagy magán
csomagszállító szolgálatokkal történő
szállításokat, kivéve, ha az UNIQA
Biztosító a szállítás megkezdése előtt
írásban más megállapodásokat igazolt
vissza.

2

A szállítások biztosítási védelme
akkor kezdődik, amint a biztosított
tárgyat a feladás helyén szállítás,
csomagolás
vagy állapotfelvételi
jegyzőkönyv felvétele céljából a
biztosított utazás során, vagy kiállítás
céljából eltávolítják arról a helyről,
ahol addig tárolták.

3

A szállításokra nézve a biztosítási
védelem akkor szűnik meg, amikor a
biztosított tárgy az eredeti feladási
helyére, vagy egy másik, a szerződő
vagy a szállítás címzettje által
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meghatározott
megérkezett.

tárolási

4

Ha
a
biztosított
tárgyakat
haladéktalanul, de legkésőbb a
megérkezésüket követő 7 nappal a
leszállítási helyen kicsomagolják
azért,
hogy
visszaszolgáltatási
állapotjegyzőkönyvet vegyenek fel, és
eközben megsérül, ezek a károk
biztosítottak.

5

A szerződő által kezdeményezett
tárolásokat és tartózkodásokat a
szerződés kezdete előtt ill. a biztosítás
vége után (diszponált raktározások) az
UNIQA Biztosítónak be kell jelenteni.
A szállítás miatti és más, nem a
szerződő
által
kezdeményezett
előzetes, közbenső és utólagos
tárolások kiállítási állomásonként 20
napig együttbiztosítottak (ld. még 12.
cikkely 2. d) pont).

6

Amennyiben eltérő megállapodások
nem jöttek létre, be kell tartani a
"Műtárgyszállítási
Feltételek"
előírásait.

6. cikkely
Biztosítási érték
1

tanácsadó
cégek,
magán
műkereskedők) a biztosítási
értéket a bekerülési ár plusz
legfeljebb 30 % felár adja.
Bizományi árura a biztosítási
érték a bizományosi szerződés
szerinti
megbízási
ár.
Aukciósházak
esetében
a
beszállító által kért tartalékár a
biztosítási érték. Amennyiben
limitárakat kötnek ki biztosítási
értékként, mindenkor az alsó
limitár a biztosítási érték. A
várható eladási ár vagy a
szubjektív előszereteti érték
nem alapja a biztosítási érték
számításának.

helyre

2

7. cikkely
Biztosítási összeg
1

A biztosított tárgyak a - biztosítási
kötvényből/egyedi
deklarációból
kitűnő - biztosítási összeg erejéig
biztosítottak.
Az alulbiztosítás elkerülésére a
biztosítási összegnek meg kell felelnie
a biztosítási értéknek.

2

A
biztosítási
helyekre,
szállítóeszközökre és tűztechnikailag
elkülönített raktárakra maximális
biztosítási összegek kikötöttek. Ha az
egy szállítóeszközben, tűztechnikailag
elkülönített raktárban vagy a kockázati
helyen lévő biztosított tárgyak értéke
meghaladja ezeket a maximális
biztosítási összegeket, alulbiztosítás
kerül alkalmazásra.

3

A szerződő a maximális biztosítási
összeg minden túllépését 24 órán belül
köteles írásban bejelenteni az UNIQA
Biztosítónak.

A biztosítási érték fix becslési
értékként a következők szerint kerül
kikötésre:
a)

b)

Ha
a
szerződő/biztosított
kiállítási intézményt (múzeum,
műcsarnok, művészeti egylet)
működtet, az UNIQA Biztosító
a bejelentett biztosítási értéket a
saját
objektumokra,
tartós
kölcsöntárgyakra
és
magángyűjtők
kölcsönadott
darabjaira elfogadja. Időben
korlátozott
kiállításokra
a
műtárgykereskedelem
kölcsönadott
darabjai
a
szerződő által deklarált értékkel
biztosítottak. Ezt kár esetén
bizonyítani kell.

Ha az derül ki, hogy egy biztosított
tárgy hamisítvány, a folyó biztosítási
időszak kezdetéig visszamenőlegesen
a tényleges érték minősül biztosítási
értéknek. AZ UNIQA Biztosító az
ezen felül fizetett arányos éves díjat
visszatéríti.

A műkereskedelem céljára
(galériák
és
művészeti
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8. cikkely
A biztosítás kezdete/Biztosítási díj
1

2

A szerződőnek az első díjat a
biztosítási kötvény átadása ellenében,
a folytatólagos díjat pedig annak a
hónapnak az 1-én kell megfizetnie,
amelyben új biztosítási év kezdődik. A
biztosítási
díj
esedékességétől
számított harmincadik nap elteltével a
szerződés megszűnik, ha addig a
hátralékos díjat nem fizették meg, és a
biztosított halasztást nem kapott,
illetőleg a biztosító a díjkövetelését
bírósági úton nem érvényesítette.

9. cikkely
Az UNIQA Biztosító szolgáltatásai
1

Ha a biztosított tárgyak tönkremennek
vagy elvesznek, az UNIQA Biztosító a 3., 4. és 11. cikkely fenntartásával a biztosítási értéket szolgáltatja (5.
cikkely). Ha rendőrségi bejelentés
szükséges (13. cikkely B3 pont),
kártérítés csak az ott bejelentett
tárgyakra történik.

2

A biztosított tárgyak sérülése esetén
az UNIQA Biztosító saját választása
szerint, a szerződő érdekeinek
méltányos figyelembevételével vagy

A biztosító kockázatviselése a
szerződésben rögzített, megállapodás
szerinti időponttól veszi kezdetét.
A biztosítási díj a kockázatviselés
kezdetekor esedékes. A szerződő a
biztosítási díjat a biztosítási kötvény
kiszolgáltatása ellenében tartozik
megfizetni.

a)

kártérítést teljesít az 1. pont
szerint, a sérült tárgyak átvétele
ellenében, vagy
b)
az értékcsökkenés mértékében
kártérítést teljesít, vagy
c)
a restaurálási költségeket téríti
meg plusz az esetlegesen
fennmaradó értékcsökkenést,
de összesen a biztosítási értéket nem
meghaladó összegben. A 2. cikkely 2.
pont szerinti tárgyakra értékcsökkenés
térítése nem jön számításba.

Ha a felek részletfizetésben állapodtak
meg, a kintlevő részletekkel a
szerződő azonnal tartozik, de a
részletek csak a megállapodott
időpontban válnak esedékessé. A
részletek azonnal esedékessé válnak,
ha a szerződő hátralékba kerül, vagy
kártérítés válik esedékessé. Minden
részletre pótlékot lehet felszámolni.
Szállításokra a biztosítási védelem
nem kezdődik el a 4. cikkely 2.
pontban rögzített időpont előtt.
A biztosítási védelem egyes biztosított
tárgyakra véget ér a kárveszély
átszállásával is, ha a biztosított
tárgyakat a biztosítás tartama alatt
eladják.
Ha a biztosítottnak a vagyontárgy
megóvásához fűződő vagyoni érdeke
megszűnik, azon a napon a
kockázatviselés is megszűnik, és a
biztosítót a hónap utolsó napjáig járó
díj illeti meg.

Ha kár esetén a szerződő mond fel, az
UNIQA
Biztosítónak
a
folyó
biztosítási időszakra a teljes biztosítási
díj jár. Ha az UNIQA Biztosító mond
fel, a biztosítási időszak maradvány
idejére az arányos díj visszatérítésre
kerül.

3

Párok, ellendarabok, sorozatok és
többrészes, összetartozó tárgyak vagy
mű-darabok kárai esetében az UNIQA
Biztosító megtéríti
a)
a restaurálási költségeket, vagy
b)
olyan
hasonló
tárgy
újrabeszerzésének
költségeit,
amely
művészettörténeti
értékelés szerint is pótolja a
tönkrement
vagy
elveszett
tárgyat, vagy
c)
a
dolog-összesség
értékcsökkenését, amennyiben a
b) pont szerint alkalmas tárgyat
nem lehet beszerezni,
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de összesen nem magasabb összegben,
mint a párok ellendarabok stb.
biztosítási értéke. Ha a tárgyak a 2.
cikkely 2. pont szerint biztosítottak, az
értékcsökkenés kártérítése nem jön
számításba.
4

Ha különböző anyagok plasztikus
kompozíciói
(pl.
kollázsok,
multimédia-installációk, mint fény-,
hang-, számítógépes és videoinstallációk)
sérülnek
meg,
a
szakszerű
restaurálás
költségei
kerülnek térítésre. Az esetlegesen
fennmaradó
értékcsökkenés,
ami
abból ered, hogy a restaurálás során a
művészi kidolgozású részek nem
pótolhatók
vagy
restaurálhatók,
legfeljebb a sérült tárgy biztosítási
összegének 10 %-áig kerül térítésre.

amely eljárás a kártérítési igény
szempontjából jogilag lényeges.
4

11. cikkely
Visszaszerzett tárgyak
1

A kártérítés szolgáltatása akkor válik
esedékessé, ha az UNIQA Biztosító
teljesítési/szolgáltatási kötelezettsége
jogalap és összegszerűség tekintetében
megállapított.
A
biztosító
a
megállapított kártérítési összeget a
kármegállapítástól számított 15 napon
belül folyósítja. A kár bejelentését
követő egy hónappal azonban a
szerződő részletfizetést igényelhet a
nem vitatott összeg erejéig.

2

Ha a szerződő késlelteti a szolgáltatási
kötelezettség
megállapítását,
a
részletfizetésre
és
kamatozásra
vonatkozó igény csak a késleltetés
végével keletkezik.

3

AZ UNIQA Biztosító halaszthatja a
fizetést,
a)
b)

amíg kételyek állnak fenn a
szerződő/biztosított
átvételi
jogosultságát illetően, vagy
a szerződővel/biztosítottal vagy
annak képviselőjével szemben a
biztosítási esemény miatt folyó
hatósági,
polgári,
vagy
büntetőjogi eljárás lezárásáig,

Ha megállapítják elveszett tárgyak
hollétét, a szerződő/biztosított és
UNIQA Biztosító értesítik egymást a
további eljárásról.
Ha a szerződő/biztosított a kártérítés
vétele után visszaszerzi az elveszett
tárgy tulajdonát, értesíti az UNIQA
Biztosítót, és választása szerint vagy
a)
visszafizeti a kártérítést az
UNIQA
Biztosító
által
megállapított
esetleges
értékcsökkenés levonása után, a
tulajdon
visszaszállása
ellenében, vagy
b)
a tárgyat UNIQA Biztosító
rendelkezésére bocsátja.

10. cikkely
A kártérítés megfizetése
1

A kártérítés megfizetésével elveszett
műtárgyak esetében a tulajdon és
minden egyéb, a tárgyakhoz fűződő
jog átszáll az UNIQA Biztosítóra,
kivéve, ha az UNIQA Biztosító már a
kártérítés megfizetése előtt lemond a
tulajdon átszállásáról. Ez nem érinti a
szerződőnek/biztosítottnak
a
10.
cikkely szerinti jogait.

3

Ha az UNIQA Biztosító az elveszett
tárgyat két éven belül visszakapja, az
UNIQA
Biztosító
azt
a
szerződőnek/biztosítottnak visszavétel
céljára,
a
teljesített
kártérítés
visszatérítése ellenében, és az
esetleges meglévő értékcsökkenés
figyelembevétele mellett felkínálja.

12. cikkely
Fénykép- és filmfelvételek
Fénykép- és filmfelvételek során a károk
csak azzal a feltétellel biztosítottak, hogy
a)
b)

a forgatási munkák alatt a
felvétel helye a látogatók
forgalma számára zárt;
dohányzási tilalmat rendelnek el
és valósítanak meg;
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c)

d)

e)

a biztosított tárgyakat a
szerződő/biztosított
külön
kiválasztott
megbízottja
állandóan felügyeli és csak ő
mozgatja;
a felvételi team felszerelését,
főleg a lámpákat és hasonló,
állványon lévő tárgyakat és a
kábeleket, úgy helyezik el és
biztosítják, hogy azokból a
biztosított tárgyakra nézve nem
eredhet veszély (felborulás, hő,
implozió stb.);
minden
filmfelvétel
során
elégséges
számú
tűzoltókészüléket
tartanak
készenlétben.

13. cikkely
A kockázat bejelentése és a kockázat
változása
1

2

A szerződő és a biztosított a
szerződéskötéskor köteles a biztosítás
elvállalása szempontjából minden
fontos körülményt az UNIQA
Biztosítóval írásban közölni, amelyet
ismert, vagy ismernie kellett. Ha a
szerződő
és
a
biztosított
megváltoztatja a kockázatot, vagy a
kockázat/veszély változásáról szerez
tudomást, ezt be kell jelentenie
írásban az UNIQA Biztosítónak.
A közlésre illetőleg a változás
bejelentésére irányuló kötelezettség
megsértése
esetén
az
UNIQA
Biztosító kötelezettsége nem áll be,
kivéve ha bizonyítják, hogy az
elhallgatott vagy be nem jelentett
körülményt
a
biztosító
a
szerződéskötéskor ismerte vagy az
nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében.
Ha a szerződő/biztosított az alább
felsorolt
kockázatnövekedések
valamelyikét jelenti be, úgy attól a
naptól kezdve a biztosító jogosult a
régi
biztosítási
díjat
az
új
körülményeknek
megfelelően
megváltoztatni
és
azt
azonnal
érvényesíteni. Ez a szabály nem
vonatkozik arra az esetre, ha a
biztosító a kockázati kör változása

miatt
mentesül
kötelezettsége alól.
a)
b)
c)
d)

e)

szolgáltatási

A biztosított út kezdete vagy
vége három napnál hosszabb
késedelmet szenved;
a szállítás elhagyja a bejelentett
utat;
a biztosított műtárgyakat az
eredeti rendeltetési helytől
eltérő helyen rakodják le;
a szerződő vagy a biztosított
által
nem kezdeményezett,
szállítás miatti raktározások
vagy tartózkodások a kiállítás
előtt és után összesen több mint
20
napon
túl
meghosszabbodnak;
a
biztosított
kiállítás
a
megállapodás szerinti végidőponton túl meghosszabbodik.

14. cikkely
Kötelezettségek
Ha az UNIQA Biztosító a kockázatot növelő
körülményekről kér felvilágosítást, azokat a
szerződő/biztosított
hiánytalanul
és
valósághűen megadja.
"A" A kár bekövetkezése előtt
1
A megállapodás szerinti biztosítási
helyeken a szerződőnek/biztosítottnak
a)
b)

c)

be
kell
tartania
minden
törvényes, hatósági vagy külön
kikötött biztonsági előírást;
fagyveszély esetén vagy a
biztosítási
helyet
kell
elégségesen
fűtenie,
vagy
minden vizet vezető berendezést
és felszerelést le kell ürítenie és
kiürítve kell tartania;
amíg a kiállítási helyiségekben
senki nem tartózkodik, a
kiállítási
helyiségek
ajtóit,
ablakait és minden egyéb
nyílását zárva kell tartania,
valamint a szerződéskötéskor
meglévő és külön kikötött
minden biztosítószerkezetet különösen a betörés- és
füstjelző berendezéseket - teljes
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mértékben használatra alkalmas
állapotban kell tartania, és
azokat az erre előirányzott
rendszeres időközönként karban
kell
tartatnia,
és
azokat
működtetnie kell.
2

A szerződő/biztosított köteles
a)

b)

UNIQA Biztosítónak a folyó
biztosítás hatálya alá tartozó
minden szállítást, raktározást és
kiállítást
egyenként,
a
biztosítási
értékek
feltüntetésével haladéktalanul
írásban be kell jelenteni. Ennek
során a tárgyat, a csomagolás
módját, a szállítóeszközt, a
szállítási utat, az esetleges
raktározásokat
és
a
szállítmányozót/fuvarozót meg
kell jelölnie, valamint minden
olyan körülményt meg kell
adnia, amire az UNIQA
Biztosító kifejezetten rákérdez.
Ha a szerződő elmulasztotta,
vagy hibásan tette meg ezt a
bejelentést, az UNIQA Biztosító
mentesül
a
szolgáltatási
kötelezettség alól. Ez nem
érvényes akkor, ha a szerződő
nem sértette meg a rendes
kereskedő
gondossági
kötelezettségét, és a bejelentést
a
hiba
felfedése
után
haladéktalanul pótolta vagy
helyesbítette.
AZ
UNIQA
Biztosító azonban mentes marad
a szolgáltatás alól, ha a pótolt
vagy helyesbített jelentéssel a
maximális biztosítási összegek
túllépésre kerültek.

"B" A kár bekövetkezése után
1
A szerződőnek/biztosítottnak
a)

b)

A
károsult
a
biztosítási
eseményt haladéktalanul, de
legkésőbb
az
észleléstől
számított 2 munkanapon belül
köteles
bejelenteni
a
biztosítónak.
a károkat lehetőség szerint el
kell hárítania és enyhítenie kell,

c)

2

főleg a harmadik személyekkel
(pl. vasút, posta, fuvarozó,
légitársaság, filmfelvevő team)
szembeni kártérítési igényeket
formai és határidő tekintetében
megfelelően
érvényesítenie,
vagy más módon biztosítania
kell, és be kell tartania a
biztosító utasításait;
mindent meg kell tennie, ami a
tényállás tisztázásához hasznos
lehet. AZ UNIQA Biztosító
részére be kell nyújtania minden
olyan okiratot, bizonylatot,
hatósági határozatot, ami a
kártérítési igényt jogalap és
összegszerűség
tekintetében
bizonyítja. A biztosító törvényi
engedményi
jogának
érvényesítéséhez
a
szerződő/biztosított
minden
elvárható támogatást megadni
tartozik.

Ha a kár egy harmadik személy,
különösen egy szállító vállalat őrizete
alatt következett be, a szerződőnek a
mindenkori
törvényes
vagy
szerződéses reklamációs határidőkön
belül ezt a harmadik személyt be kell
jelentenie, a harmadik személyt
írásban felelőssé kell tennie és közös
kárszemlére fel kell szólítania.

A kárbejelentésnek
külsőleg felismerhető károk
esetén a sérült műtárgyak
elfogadása előtt
külsőleg
nem felismerhető
károk esetén a felfedezés után
haladéktalanul, de
- posta esetén legkésőbb 24 órán
belül,
- raktározók esetén 4 napon
belül,
- szállítmányozók esetén 6
napon belül,
- minden egyéb szállító esetén 7
napon belül
kell megtörténnie, mindenkor a
sérült tárgyak átvétele után.
3

A bűncselekmények (pl. lopás, rablás,
szándékolt dologi rongálás) miatti
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károkat haladéktalanul be kell
jelenteni
az
illetékes
rendőri
szolgálattevő szervnél, hatóságnál és
ezt az UNIQA Biztosító felé igazolni
kell.
"C"

3

Ha szerződő vagy a biztosított
megkísérlik, hogy UNIQA Biztosítót
rosszhiszeműen/csalárd
módon
megtévesszék
olyan
tények
tekintetében, amelyek a kártérítés
jogalapja
vagy
összegszerűsége
tekintetében jelentőséggel bírnak, az
UNIQA
Biztosító
mindennemű
kártérítési kötelezettség alól mentesül.
Ez akkor is érvényes, ha a csalárd
megtévesztés egy másik, a felek
között ugyanarra a veszélyre kötött
biztosítási szerződésre vonatkozik.

4

A biztosítási szerződésből eredő
igények az esedékességtől számított
egy év alatt évülnek el.

A
kötelezettségszegés
következményei
Ha a szerződő/biztosított megsérti a
fenti kötelezettségek valamelyikét, az
UNIQA
Biztosító
mentesül
a
szolgáltatási kötelezettség alól.

15. cikkely
Mentesülés a szolgáltatás alól
1

2

A biztosító mentesül a fizetési
kötelezettség alól, ha a kárt
jogellenesen a biztosított, illetve a
szerződő fél/a biztosított vezető, vagy
a
vagyontárgyak
kezelésével
együttjáró
munkakört
betöltő
alkalmazottai, illetve a biztosított jogi
személy
tagjai,
vagy
szervei
szándékosan,
vagy
súlyosan
gondatlanul okozzák. A biztosító
mentesülése abban az esetben is
bekövetkezik, ha a fenti személyek
kötelezettségszegése
kockázatnövekedéshez,
illetve
a
kármegelőzési
és
kárenyhítési
kötelezettség elmulasztásához vezet.
A biztosító mentesül a szolgáltatási
kötelezettsége alól, ha a káreseményt
a biztosított, illetve a szerződő fél a
biztonsági előírásoknak jogellenesen,
szándékos vagy súlyos gondatlansága
által történő megsértése okozta.
Fennmarad a biztosító szolgáltatási
kötelezettsége, ha a jogellenes
magatartás nem hatott közre a
káresemény bekövetkeztében, vagy
nem befolyásolta a kártérítés mértékét.
Rablás esetén a kirabolt személy
szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása, a biztosított, kísért
szállítások alatti károk esetén pedig a
kísérők
magatartása
is
a
szerződőnek/biztosítottnak róható fel,
még akkor is, ha azok nem a
biztosított,
vagy
a
szerződő
képviselői.

16. cikkely
Felmondás
1

A kockázat viselése a megállapodás
szerinti időponttal ér véget. Az
egyéves időtartamra kötött biztosítási
szerződések azonban évről évre
meghosszabbodnak, ha azokat a
lejárat előtt legalább 30 nappal írásban
nem mondják fel.

2

Ha a biztosítási jogviszony a
szerződés időtartamának lejárta előtt nem
biztosítási
esemény
következtében
megszűnik
a
biztosítót annak a hónapnak az utolsó
napjáig járó díj illeti meg, amely
hónapban a kockázatviselés véget ér.

17. cikkely
Záró rendelkezések
1

A szerződőnek/biztosítottnak minden
bejelentését és nyilatkozatát írásban
kell megtennie.

3

A biztosítási jogviszonyra a magyar
jog kerül alkalmazásra.

4

Egyéb a fentiekben nem tárgyalt
kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az
irányadóak
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