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ALL RISK Vállalkozói
vagyonbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termékre vonatkozó általános és különös szerződési
feltételekben, az ügyféltájékoztatóban és az adatkezelési tájékoztatóban érhető el.
MILYEN TÍPUSÚ A BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
Az All risks vállalakozói vagyonbiztosítás kis- és középvállalkozások részére csomagrendszerben összeállított vagyon-, illetve felelősség elemeket
tartalmazó biztosítás. A vagyonbiztosítás védelmet nyújt a biztosított vagyontárgyak olyan balesetszerűen, előre nem látható okból, váratlanul,
véletlenül, külső behatás miatt keletkező káraira, amelyekkel összefüggésben a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki. A felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a biztosított által okozott jellemzően dologi és személyi sérüléses károkra, valamint a személyi sérüléssel kapcsolatban
támasztott sérelemdíj iránti igényekre, amelynél károsult lehet például a biztosítottal szerződésben nem álló személy, a biztosított szerződéses
partnere, vagy a biztosított munkabalesetet szenvedő munkavállalója.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben
vagyoncsoportonként felvett vagyontárgyakra terjed ki.
A vagyonbiztosítás kiterjed valamennyi kárra, melyekkel
összefüggésben a biztosító szolgáltatási kötelezettségét
nem zárta ki, így különösen az alábbiakra:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

tűz
villámcsapás
robbanás, összeroppanás
légi jármű lezuhanása
elemi károk,
vezetékesvíz-károk,
tűzoltó berendezés kilyukadása,
technológiai csővezeték törése,
elektromos áram okozta tűz,
kiáramló füst és hő által okozott károk,
villámcsapás másodlagos hatása,
idegen tárgy rádőlése,
vandalizmus
tetőbeázás stb.

A biztosítási szerződés kiterjeszthető az alábbi
kockázatokra:
Betöréses lopás és rablás biztosítás
Üvegbiztosítás
Küldöttrablás biztosítás
Üzemszünet biztosítás
Elektronikus berendezések és készülékek biztosítása
Szállítmánybiztosítás
Felelősségbiztosítások:
általános felelősségbiztosítás
munkáltatói felelősségbiztosítás
termékfelelősség-biztosítás
szolgáltató felelősség
tanulók felelősségbiztosítása
A biztosító szolgáltatása a biztosítási feltételekben
feltüntetett mellékköltségekre is kiterjed.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

Nem biztosítottak a nem biztosítható vagy nem
biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett károk.
Nem biztosítottak az általános szerződési feltételek
kizárásokat felsoroló pontjában meghatározott
események, illetve az ezekből eredő károk.
Nem biztosítottak a különös biztosítási feltételekben
feltüntetett további kizárt események.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?

A biztosító szolgáltatásának felső határa az
előgondoskodás mértével növelt biztosítási összeg,
figyelembe véve a mellékköltségek összegét.
A biztosító a biztosított kockázatok tekintetében a
biztosítási összegen belül korlátozhatja felelősségét
szolgáltatási limit alkalmazásával. A szolgáltatási
limit ebben az esetben az adott kockázatra vállalt
szolgáltatási felső határ, téríthető maximális összeg.
A kár egy részét Ön viseli, ha a szerződés önrészt
tartalmaz.
A kártérítési összeget a biztosító a maradvány értékkel
csökkenti.
A biztosító nem nyújt szolgáltatást a várakozási idő alatt
bekövetkező árvízkárokra.
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége
alól, például az alábbi esetekben:
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás,
a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség
szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése,
a közlési és változás bejelentési kötelezettség
megsértése, vagy
ha a biztosított nem tesz eleget a kárbejelentéssel
vagy állapotmegőrzéssel kapcsolatos
kötelezettségének és emiatt lényeges körülmények
kideríthetetlenekké válnak.

Hol érvényes a biztosításom?

✓ Vagyonbiztosítás esetén Magyarország területén található – szerződésben pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt – kockázatviselési helyre vonatkozik a biztosítás.
✓ Szállítmánybiztosítás és felelősségbiztosítás esetében Magyarország területén.
A felek külön díj ellenében megállapodhatnak a területi hatály kiterjesztésében.
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Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

– Önnek szerződéskötéskor tájékoztatnia kell a biztosítót a szerződéskötést megelőzően történt károkról, valamint a biztosító által
feltett feltett kérdésekre teljeskörűen és a valóságnak megfelelően válaszolni kell.
– Ha az adataiban változást történik, azt kellő időben jeleznie kell.
– A biztosítási díjat időben kell megfizetni. Eleget kell tenni minden olyan kötelezettségnek, amellyel a károk bekövetkezése megelőzhető.
– Ha kára következik be, azt be kell jelentenie a biztosítónak. A kárt köteles az általában elvárható módon enyhíteni, valamint ügyelnie kell arra, hogy a kár szerinti állapotot megőrizze legalább addig, ameddig a biztosítóval a kár felmérésével kapcsolatban nem
egyeztetett. Ezen kívül meg kell adni a kárra vonatkozó minden lényeges és nélkülözhetetlen információt, ideértve azt is, ha a kárral kapcsolatban máshonnan térítésre vagy szolgáltatásra jogosult, valamint a biztosító rendelkezésére kell bocsátani a szükséges
dokumentumokat.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat annak esedékességétől számított 30 napon belül kell megfizetni.
A biztosítási díj a biztosítási időszakra vonatkozóan előre, egy összegben jár, amit Ön a biztosítóval történő megállapodás alapján
éves, féléves, negyedéves ütemezés szerint is megfizethet.
A biztosítási díj megfizetése különböző módokon történhet, pl. csekkes befizetés, csoportos beszedési megbízás vagy átutalás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, feltéve, hogy a szerződő az esedékes
biztosítási díjat időben megfizeti. Ha a szerződést határozott időre kötötték, akkor a szerződés az időtartam lejártával szűnik meg.
Határozatlan időre kötött szerződés esetében a kockázatviselés a szerződés megszűnésével ér véget.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A határozatlan tartamra kötött biztosítást Ön a biztosítási időszak végére, indoklás nélkül bármikor felmondhatja. A felmondásnak az
évforduló előtt legalább 30 nappal a biztosítóhoz be kell érkeznie.
A szerződés megszűnésének egyéb esetei:
díjfizetési kötelezettség elmulasztása,
a biztosítási érdek megszűnése (például a biztosított vagyontárgy eladásra kerül),
lehetetlenülés (a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, például a biztosított vagyontárgyat ellopták),
közös megegyezés,
a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondása,
a kockázat jelentős növekedése esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása vagy válasz nélkül hagyása esetén, a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha erre a következményre a biztosító a szerződő figyelmét felhívta.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem teljes körű, nem képezi a biztosítási szerződés részét
és nem minősül ajánlatnak. A biztosítási termékismertető alapvető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb
jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.
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