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A fenti termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az UNION-Business 

Class biztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételeiben érhetők el. 

Milyen típusú biztosításról van szó? 
Az UNION-Business Class biztosítás egy „csomagos” vagyon- és felelősségbiztosítási termék, ami anyagi segítséget 

nyújt Önnek, ha vállalkozását biztosítási eseménynek minősülő kár éri. Ön négy kockázati csomag közül választhatja 

ki a legmegfelelőbbet. A választott csomagot igényeinek megfelelően további kiegészítő biztosításokkal is bővítheti. A 

választható csomagok neve: Alap, Teljes, Extra és All Risks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mire terjed ki a biztosítás? 

 Mindegyik csomagban megtalálható Alap: Tűz,

Villámcsapás, Robbanás, Légi járművek lezuhanása, Vihar, 

Felhőszakadás, Jégverés, Hónyomás, Földrengés, 

Vezetékes vízkár, Ismeretlen jármű ütközése 

 Teljes csomag esetén a fentieken túl: Árvíz,

Földmozgás, Vezetékes vízkár (a telken kívül is), 

Technológiai csőtörés, Villámcsapás másodlagos hatása, 

Füst és hő által okozott károk, Elektromos tűz, 

Vandalizmus, Hűtött áruk biztosítása 

 Extra csomag esetén a fentieken túl: Vezetékes

vízkár (dugulás miatt is), Kiállítás- és vásárbiztosítás, 

Idegen tulajdonú telephelyen elhelyezett vagyontárgyak 

biztosítása, Árukban és készletekben keletkezett károk 

Magyarország határain belüli szállítás során 

 All Risks csomag esetén a fentieken túl: a fentiekben

meg nem nevezett kockázatokból eredő minden olyan 

közvetlen fizikai károsodás, amelyekkel kapcsolatban a 

biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki 

 Választható kiegészítő biztosítások: Betöréses lopás

és rablás, Üvegtörés, Üzemszünet, Géptörés, Elektromos 

és elektronikus gépek és berendezések, biztosítása, 

Felelősségbiztosítások: Általános, Munkáltatói, 

Szolgáltatói, amely kiterjeszthető a szolgáltatás tárgyában 

okozott károkra, az alvállalkozókra, építési-szerelési 

tevékenységre, idegen jármű rakodására, Gépjárműszerviz 

üzemeltetői, Szállodai szolgáltatók felelősségbiztosítása, 

amely kiterjeszthető gépjárművek őrzésére is, 

Termékfelelősség, Kiterjesztett termékfelelősség, Ingatlan-

bérlői, Ingatlan-bérbeadói, Oktatási, 

Környezetszennyezési, Felelősségbiztosítási fedezet 

területi hatályának kiterjesztése az Európai Unióra és 

egyes európai államokra 

Mire nem terjed ki a biztosítás? 

Épületek és a bennük elhelyezett vagyontárgyak, 

amelyek: 

 nád- és zsupfedeles, fazsindelyes, vagy

bitumenes hullámlemez tetőzetűek,

 lakókocsik, sátrak, fóliasátrak, üvegházak,

fólia- és ponyvacsarnokok, felvonulási épületek,

pavilonok, konténerek, garázssorok,

 vályog vagy vegyes falazatú épületek,

 faházak.

 Hatósági engedéllyel rendelkező 

(rendszámmal ellátott) gépjárművek,

 Pénzváltó, nyerő- és játékautomaták,

 Vízi- és légijárművek,

 Vérkészítmények,

 Lábon álló növényi kultúrák,

 Élő állatok.

A kizárások teljes körét a biztosítási 

feltételekben találja. 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 

fedezetben? 

ᴉ Mentesül a biztosító a kárkifizetés alól, ha 

bizonyítja, hogy a kárt a biztosított jogellenesen, 

szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartással okozta. 

ᴉ A biztosító szolgáltatását korlátozhatja a 

biztosítási összeg (limit) nagysága is, ami egyes 

biztosítási események tekintetében más lehet. 

ᴉ A biztosító által fizetett térítés összegét 

befolyásolhatja a választott önrész is. 

A mentesülések teljes körét a biztosítási 

feltételekben találja. 

Hol érvényes a biztosításom? 

 Épület- és ingóságbiztosítás esetén a kockázatviselés helyén, azon belül is a biztosított vagyontárgyakra

 Ingatlan-bérlői és ingatlan-bérbeadói felelősségbiztosítások esetén a kockázatviselés helyén

 A többi felelősségbiztosítás esetén a területi hatály: Magyarország

 A felelősségbiztosítási fedezetek területi hatálya kiterjeszthető az Európai Unióra és egyes európai államokra

(kivéve ingatlan-bérlői, ingatlan-bérbeadói felelősség)



 

 

 

 

 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

- Díjfizetési kötelezettség: A biztosítási díjat a szerződésben meghatározott összegben és 

gyakoriságonként köteles befizetni. 

- Közlés és változás bejelentési kötelezettség: A biztosítást megkötő szerződő és a biztosított köteles 

minden lényeges körülményt közölni a biztosítóval, ami a szerződés megkötése szempontjából lényeges 

lehet, vagy ha változás történik. A változásokat 5 napon belül kell bejelenteni. 

- Kármegelőzés és kárenyhítési kötelezettség: A szerződőnek és a biztosítottnak kötelessége, hogy a 

hatályos jogszabályok, biztonsági, üzemeltetési szabályok betartásával a károkat megelőzze. Ha ennek 

ellenére mégis kár következne be, a kár csökkentése érdekében meg kell tenni a szükséges és ésszerű 

intézkedéseket. 

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

A szerződés díját az ajánlatban meghatározott gyakorisággal – ami lehet éves, féléves vagy negyedéves – kell 

fizetni, a díj megfizetése az időszak elején esedékes. A szerződés díjfizetésnek módja szintén az ajánlatban kerül 

meghatározásra, ezek lehetnek: csekk, átutalás, illetve csoportos beszedési megbízás. 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

A kockázatviselés az ajánlaton meghatározott időpontban kezdődik, ennek hiányában pedig az ajánlat aláírását 

követő nap 0 órájával. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart. 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 

A szerződés megszüntetése rendes felmondással, évfordulóra lehetséges. Az évfordulós felmondás esetén az 

írásos felmondásnak az évforduló előtt legkésőbb 30 nappal kell beérkeznie a biztosítóhoz, a szerződés díjának 

pedig az évfordulóig rendezettnek kell lennie. A szerződés évfordulója a biztosítási ajánlaton, valamint kötvényen 

található. 

A biztosítási szerződés megszűnhet még a következő esetekben: Lehetetlenülés, érdekmúlás, díjnemfizetés, 

határozott időtartamra kötött szerződés esetében a tartam lejártával, illetve közös megegyezéssel. 

 




