UNION-Business Class
Kiegészítő Biztosítási Feltételek
Üvegtörés biztosítás épület- vagy ingóságbiztosításhoz
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Normál üveg
Külön díj megfizetése ellenében megtéríti a biztosító az épület
szerkezetileg beépített
– ajtóinak és ablakainak,
– portáljainak
üvegezésében bekövetkező törés- és repedéskárokat – kivéve a
szakszerűtlen üvegezést – évente legfeljebb a szerződésben megjelölt biztosítási összeg erejéig.
A biztosítási összeg – a káresetek számától függetlenül – egy biztosítási évben a kártérítés felső határa.
Ha a biztosított a biztosítási évben az üvegbiztosítási keretösszeget
nem meríti ki, a következő biztosítási időszakra az át nem vihető.
Biztosítási összegen belül megtéríti a biztosító:
– az engedélyezett tüntetések során keletkezett üvegtörés károkat a szerződésben megjelölt limit erejéig;
– a biztosított üvegen elhelyezett dekorációt, biztonsági és fényvédő fólia értékét is, az üveg anyagértékének mértékéig.
Megtéríti a biztosító az alábbi üvegtöréssel kapcsolatos költségeket:
– védőrács le- és fel-/összeszerelési költségeit,
– sürgős üvegezés költségeit,
– állványozás költségeit,
– az üvegcserepek eltakarítási költségeit
ablaktáblánként, a szerződésben megjelölt biztosítási összegen
belül a biztosítási összeg 10%-a erejéig.
A biztosító nem téríti meg a kárt, amennyiben:
a) üvegházak, meleg- és hidegágyak üvegezésében keletkezik;
b) cégtáblák, díszfények, mindenfajta biztonsági üveg, üvegtetők,
taposóüveg, plexikupolák, valamint télikertekben keletkezik;
c) a cégtábla/reklámtábla neonjaiban és egyéb fényforrásaiban
keletkezik;
d) különleges üvegekben (pl. ólom-, sárgaréz- és műanyagüveg),
valamint épületen elhelyezett napenergia-berendezésekben,
tükör és fényvisszaverő, plexi és akryl, savval maratott, homokfúvott üvegekben, díszített és díszüvegezésekben, tükörcsempékben keletkezik;
e) tükrök üvegezésében keletkezik;
f) az üveg tartószerkezetek javítási költségét;
g) a szerződés megkötésekor az üveg toldott, repedt, törött volt;
h) a kár épület-felújítás során keletkezik;
i) üveg építőelemek, mint pl. üvegtégla, üveg-tetőcserép, copolit
üvegek.
A kártérítési összeg kifizetésénél a biztosító 2000 Ft önrészt alkalmaz az alábbiak szerint:
– Nem téríti meg a biztosító az önrészesedés mértékét meg nem
haladó károkat.
– Az önrész mértékét meghaladó károkból az önrész minden
esetben levonásra kerül.
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elhelyezett dekorációt, biztonsági és fényvédő fólia értékét is, az
üveg anyagértékének mértékéig.
Megtéríti a biztosító az alábbi üvegtöréssel kapcsolatos költségeket
– védőrács le- és fel-/összeszerelési költségeit,
– sürgős üvegezés költségeit,
– állványozás költségeit,
– az üvegcserepek eltakarítási költségeit
a szerződésben megjelölt biztosítási összegen belül a biztosítási
összeg 10%-a erejéig.
Nem téríti meg a biztosító:
– az üvegházak, meleg és hidegágyak;
– építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait;
– az üveg tartószerkezetek javítási költségét;
– az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő
bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat;
– a biztosított üveg keretében (foglalatában) keletkezett károkat;
– a szerződés megkötésekor az üveg toldott, repedt, törött volt;
– az üveg dísztárgyakban, csillárok üvegezésében, neonokban és
egyéb fényforrásokban keletkezett károkat.
A kártérítési összeg kifizetésénél a biztosító 2000 Ft önrészt alkalmaz az alábbiak szerint:
– Nem téríti meg a biztosító az önrészesedés mértékét meg nem
haladó károkat.
– Az önrész mértékét meghaladó károkból az önrész minden
esetben levonásra kerül.
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Speciális üveg
Megtéríti a biztosító az üvegbiztosítás keretein belül a különleges
üvegekben keletkezett károkat is, amennyiben az üvegbiztosítást
speciális üvegekre is kiterjesztették.
Különleges kivitelezésű üvegnek tekinti a biztosító a tükör és fényvisszaverő, a plexi és akryl, a savval maratott, homok-fúvott üvegeket, a díszített és díszüvegezéseket, tükörcsempéket, valamint a
napelemek, napkollektorok üvegfelületeit.
Az üvegtörés biztosítási fedezet kiterjed:
– az épületbe szerkezetileg beépített ajtó, ablak különleges kivitelezésű üvegeire, üvegtetők, üvegfalak, mindenfajta biztonsági
üveg, taposóüveg, plexikupolák, valamint télikertek, tükörfalak,
portálüvegezések, veranda és korlátüvegezés;
– üveg építőelemek, mint pl. üvegtégla, üveg-tetőcserép, copolit
üvegek;
– díszüvegezések és tükörcsempék;
– cégtáblák, díszfények, üvegpultok, tükrök, ólom-, sárgaréz- és
műanyagüveg, valamint épületen elhelyezett napenergia-berendezések
üvegezésében keletkezett károkra, legfeljebb a szerződésben megjelölt biztosítási összeg erejéig.
A biztosítási összeg – a káresetek számától függetlenül – egy biztosítási évben a kártérítés felső határa.
Ha a biztosított a biztosítási évben az üvegbiztosítási keretösszeget
nem meríti ki, a következő biztosítási időszakra az át nem vihető.
Biztosítási összegen belül megtéríti a biztosító a biztosított üvegen
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