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Milyen típusú biztosításról van szó?
Az üzemszünet-biztosítás egy vagyonbiztosítási kár bekövetkezése után, az üzemmenet kényszerű szünetelése miatti veszteségek, illetve nem
szokásos kiadások fedezésére szolgál.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

 Az üzemszünet-biztosítás minden esetben egy
alapbiztosításhoz kapcsolódik. A biztosítónak
üzemszünet-biztosítási szolgáltatási kötelezettsége csak
akkor keletkezik, ha az üzemszünetet kiváltó biztosítási
esemény az alapbiztosításban biztosított.

A biztosítás nem fedezi az alábbiak miatt
bekövetkező károkat:
88 a helyreállítás késedelmes megkezdése
88 nem az eredeti állapotra történt helyreállítás
88 hatósági újjáépítési vagy üzemeltetési
korlátozások
88 az üzemszünettel összefüggő piacvesztés
88 az üzemszünetből eredő kedvezmények,
támogatások elvesztése

 Az üzemszünet-biztosítás szolgáltatása az alábbiak
megtérítése:
 üzemszüneti kár: bruttó eredménycsökkenés és az
üzemszünet miatti közvetett, megnövekedett és
üzemszüneti többletköltségek, vagy
 üzemszüneti költségek: közvetett, megnövekedett és
üzemszüneti többletköltségek.
 Közvetett költségek például a közüzemi alapdíjak,
alapbérköltség, hitelszolgálati költségek.
Megnövekedett költség például a túlóra bérköltségei,
a kár csökkentése érdekében felmerült költségek,
expressz fuvarok többletköltségei.
Üzemszüneti többletköltség például a könyvvizsgálói
költségek, a biztosított tevékenység bérmunkába,
alvállalkozásba kihelyezésének költségei, telephelyen
kívüli értékesítéssel kapcsolatos költségek, ideiglenes
üzem létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos
többletköltségek.
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 Kiegészítő biztosításokkal bővíthető a fedezet
gépek garanciális vagy szavatossági időn belül
történő géptöréskára, a közvetlen beszállítóknál,
illetve a vevőknél bekövetkezett, a biztosított
alapbiztosítási szerződésében is biztosított károk
miatti, a kockázatviselési hely 500 méteres körzetében
bekövetkezett alapbiztosítási esemény vagy hatósági
intézkedés miatti üzemszüneti szolgáltatásra.

A biztosítás nem fedezi továbbá a következő
költségeket:
88 a bérköltség alapbéren felüli része
88 a helyreállítás – jogvita miatti szokatlan mértékű
elhúzódásának – költségei
88 forgalomtól függő biztosítási díjak, licencdíjak,
feltalálói díjak
88 az üzemanyag- és energiadíjak, amennyiben nem
az üzemi (üzleti) tevékenység helyreállításához
szükségesek
88 a vagyontárgyak értéknövelése, nagyjavítása
miatti szervizköltségek
88 tőke-, spekulációs és ingatlanügyletekből
származó nyereségek és költségek
88 rendkívüli adó- és illetékköltségek

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít
szolgáltatást a következő esetekben:
A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha
– az alapbiztosítási kár tekintetében mentesül a biztosító;
– az üzemszüneti kár mérséklését a biztosított súlyosan
gondatlanul vagy szándékosan elmulasztja.

A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak korlátozott
szolgáltatást teljesít a következő esetekben:
A biztosító a szolgáltatási összeg megállapításakor a kárösszeget
csökkenti az önrésszel, amely meghatározható napokban is.
A biztosító legfeljebb az üzemszünet-biztosításra megadott
kártérítési limitnek az összegéig szolgáltat.

Hol érvényes a biztosításom?
99 Az alapbiztosítás területi hatályával megegyezően érvényes
a biztosítás.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással
kapcsolatban?
A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek:
Tájékoztatási kötelezettség: A szerződő (biztosított) a
szerződéskötéskor köteles a biztosítás szempontjából lényeges
minden körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy
ismernie kellett.
A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
– Változásbejelentési kötelezettség: A biztosítással kapcsolatos
lényeges körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől
számított 8 napon belül tájékoztatni kell a biztosítót így a
biztosítás díjalapjának 10%-ot meghaladó változásáról, de ide
tartozik a biztosítási kockázat jelentős növekedése, csődeljárás
vagy felszámolási eljárás megindítása.
– Kármegelőzési kötelezettség: Gondosan és körültekintően kell
eljárni, hogy ne következzen be alapbiztosítási káresemény,
például szabadon kell hagyni a közlekedő útvonalakat,
karbantartani az oltókészülékeket, hőtermelő berendezést
csak felügyelet mellett működtetni.

– Kárenyhítési kötelezettség: Amennyiben káresemény történik,
akkor az adott helyzetben elvárható módon kell cselekedni,
hogy minél kisebb kár keletkezzen, például az üzletmenetfolytonossági tervet haladéktalanul léptessék életbe.
Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
Az üzemszünet-biztosítási káreseményt – ha bekövetkezése
valószínűsíthető – az alapbiztosítási káreseménnyel együtt be kell
jelenteni.
A kárt be lehet jelenteni telefonon, a www.groupama.hu
weboldalon, személyesen, postai úton, telefaxon.
A kárbejelentéskor meg kell adni a biztosított adatait (név, cím,
elérhetőség), a káreset helyszínének címét, a kár bekövetkezésének
vagy észlelésének időpontját, a kár rövid leírását, a biztosított által
becsült kárösszeget, a biztosításkötés időpontját, az adószámot.
Díjfizetési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
– Az első díj esedékessége a kockázatviselés kezdete, a további
biztosítási díjaké a fizetési gyakoriság által meghatározott
későbbi időpontok.

– Díjfizetési gyakoriság lehet havi, negyedéves, féléves, éves és egyszeri.
– A díjfizetés teljesíthető csekken, banki átutalással, csoportos
beszedéssel vagy alkuszi közreműködéssel.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete
legkorábban az aláírt biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő
beérkezését követő nap 0. órája, vagy a szerződésben
meghatározott későbbi időpont.
A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott
időpontokban ér véget:

– Határozott időtartamú szerződés lejáratának napján.
– Biztosítási díj meg nem fizetése esetén, ha a díjfizetésre
történő felszólítás után 30 nappal sem kerül a díj megfizetésre,
akkor a szerződés és ezzel együtt a biztosítási védelem is
megszűnik a díjfizetés esedékességének napjára visszamenőleg.
– A szerződés megszüntetésével véget ér a biztosítási védelem.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben szűnhet meg:
– A biztosítás évfordulójára – legkésőbb az évforduló előtt 30
nappal – írásban történő rendes felmondással.
– A szerződő és a biztosító által meghatározott időpontban közös
megegyezéssel.
– A biztosítási érdek megszűnésével, a biztosító felé írásban
történő bejelentéssel.

– A biztosítási esemény lehetetlenné válásával, a biztosító felé
írásban történő bejelentéssel. Például ha a kockázatviselés
kezdete előtt a biztosított vagyontárgyak megsemmisülnek,
vagy más okból (pl. adásvétel meghiúsulása) a vagyontárgy nem
kerül a biztosított tulajdonába.
– A biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem
fizetése miatt is.

