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KöBE Általános Vagyonés felelôsségbiztosítás

Ezzel a termékismertetôvel szeretnénk áttekintést nyújtani, milyen elemeket tartalmaz, és hogyan mûködik
a KöBE Általános Vagyon- és Felelôsségbiztosítása.
A biztosításra vonatkozó teljes körû tájékoztatás a szerzôdési feltételekben, és az ügyféltájékoztatóban érhetô el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Vagyon- és Felelôsségbiztosítás egyes gazdasági szereplôk specifikus kockázataira védelmet nyújtó, rugalmasan a szerzôdô igényei szerint alakítható összevont, több kockázatú komplex szerzôdés, mely lehetôvé teszi a vállalkozás tárgyi- és pénzeszközeinek, készleteinek, vagy akár a munkavállalóinak biztosíthatóságát. A vagyonbiztosítás szabadon paraméterezhetô, a fedezeti kör speciális kiegészítô biztosításokkal kombinálható, mely
által nem csak a saját vagyonban keletkezett károk, hanem másoknak okozott károk miatt keletkezett kötelezettségek esetén is szolgáltatást biztosít.

Mire terjed ki a biztosítás?
 Tûz
 Villámcsapás és villámcsapás másodlagos
hatása
 Robbanás
 Légijármû ütközése
Választható alapvagyon kockázatok
1. Elemi károk
- Vihar
- Felhôszakadás
- Jégverés
- Hónyomás
- Földcsuszamlás
- Kô- és földomlás
- Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg
beomlása
- Idegen jármû ütközése
2. Katasztrófa kockázatok
- Földrengés
- Árvíz
3. Vezetéktörés
- Csôtörés
- Tûzoltó berendezés meghibásodása
- Technológiai csôvezeték törése
Választható kiegészítô kockázatok
1. Betöréses lopás és rablás
- Vandalizmus
- Küldöttrablás
2. Üvegtörés
3. Irodai elektronikus berendezések
Választható szerzôdés szintû kiegészítô
biztosítások
1. Szállítmánybiztosítás
2. Üzemszünet biztosítás
3. Felelôsségbiztosítások
- Tevékenységi felelôsségbiztosítás
- Termékfelelôsség biztosítás
- Környezetszennyezési felelôsségbiztosítás
- Munkáltatói felelôsségbiztosítás
- Szolgáltatás-felelôsségbiztosítás
- Bérbeadói felelôsségbiztosítás
- Ingatlan bérlôi felelôsségbiztosítás
Biztosítási összeg: a biztosított vagyontárgyak pénzben
(HUF) meghatározott értéke. Biztosítási esemény bekövetkezésekor ez az összeg a kártérítés felsô határa.



Mire nem terjed ki a biztosítás?
 Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris,
mérgezô, vagy vegyi anyagok miatt keletkezett károk.
 Nem véletlen, váratlan, balesetszerûen bekövetkezô károk.
 Bírság, kötbér, késedelmi kamat, vagy bûntetés összege.
 Vállalkozás leállása miatti károk, vagy ennek elkerülése
miatti többletköltségek.
 Szerzôdés megkötésekor már meglévô hibák, hiányosságok
miatti károk.
 Építés, szerelés, bontás, beüzemelés miatti károk.
 Olyan értékcsökkenés, mely a vagyontárgy rendeltetésszerû
használatát nem befolyásolja.
 Helyreállítás elmulasztása miatt keletkezett további károk.
 Rágcsálók által okozott károk.
 Folyamatos állagromlás, zaj, rázkódás, szag, füst,
kormozódás, korrózió, gôz miatt károk.
 Szerzôdésben vállalt helytállási kötelezettségbôl adódóan
keletkezett károk.
 Avultság, karbantartás elmulasztása, építési és üzemeltetési
szabályok be nem tartása miatt keletkezett károk.
 Tulajdonjog hatósági korlátozásából származó károk.
 Szándékos túlterhelés, biztonsági határt meghaladó
próbanyomás miatti károk.
 Közigazgatási határozat alapján végrehajtott bontás, javítás,
építés miatt bekövetkezett károk.
 Nem baleseti jelleggel (pl. mûszaki hiba, zavar, fagyás,
anyagfáradás, kopás, elhasználódottság) miatt
bekövetkezett károk.
 Talaj termôképességének elvesztésébôl eredô károk.
 Kedvezmények, késedelem, vagy piacvesztés miatti károk.
 Elektronikus adatvesztés, szoftverek, vagy adatok hibás
mûködése miatti károk, vagy értékcsökkenések.
 Szavatosságból, jótállásbók eredô károk.
 Készletek darabjainak károsodása miatt a maradék készlet
forgalmi értékének csökkenése.

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási
események közé. Ilyen esetekben a biztosító nem teljesít szolgáltatást.
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
!
!
!

Szolgáltatási limit típusú korlátozások.
A szolgáltatási összegbôl az önrészesedés levonásra kerül, az önrészesedés alatti károk nem téríthetôk.
Várakozási idô: ezen idô alatt bekövetkezô biztosítási esemény (egyes katasztrófa kockázatok) esetén a biztosítót szolgáltatási
kötelezettség nem terheli.

Mentesülés: a biztosító valamilyen törvényben, szabályzatban vagy a szerzôdésben rögzített ok miatt megtagadhatja a szolgáltatást. A
biztosító akkor mentesülhet a fizetés alól, ha a kárt a biztosított vagy a szerzôdô, illetôleg a közös háztartásban élô hozzátartozók jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták.

Hol érvényes a biztosításom?
 Magyarország teljes területe.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

Tájékoztatási kötelezettség.
Közlési és változás-bejelentési kötelezettség.
Díjfizetési kötelezettség.
Káresemény határidôn belüli bejelentése.
Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
Állapot megôrzési kötelezettség.
Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás elsô díja a kockázatviselés elsô napján esedékes. A biztosítási díj mindig annak az idôszaknak az elsô napján
esedékes, amelyre a díj vonatkozik.
Választható fizetési gyakoriságok: éves, féléves, negyedéves, vagy 600 eFt-ot meghaladó éves díj esetén havi.
Választható fizetési módok: csekk, átutalás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Vagyon- és Felelôsségbiztosítás határozott vagy határozatlan tartamú lehet. A szerzôdés kezdete legkorábban az ajánlat aláírását
követô nap 0 órája, vagy azt követô késôbbi idôpont lehet. Egyes katasztrófa kockázatok esetén a termék várakozási idôt tartalmaz,
mely idôszak alatt bekövetkezô biztosítási esemény esetén a biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli.
A biztosító kockázatviselése a szerzôdés bármely okból történô megszûnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerzôdést?
A szerzôdést a szerzôdött felek (szerzôdô, biztosító) bármelyik biztosítási évfordulóra felmondhatják. A felmondás írásban történhet,
oly módon, hogy arról a másik fél az évforduló elôtt 30 nappal tudomást szerezzen.
A szerzôdött felek egyezô akarata esetén közös megegyezéssel is megszûnhet a Vagyon- és Felelôsségbiztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás, lehetetlenülés
- Díjfizetés elmulasztása
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