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Vagyonbiztosítás

A fenti termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az Általános
Vagyonbiztosítási Feltételekben és az Elektromos és elektronikus gépek és berendezések Különös Biztosítási
Feltételekben érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az UNION Biztosító Elektromos és elektronikus gépek és berendezések vagyonbiztosítása (ELBER) egy olyan
összkockázatú vagyonbiztosítási termék, ami anyagi segítséget nyújt a Biztosítottnak, ha a biztosításra feladott
elektromos, illetve elektronikus gépet, vagy berendezést biztosítási eseménynek minősülő kár éri.














Mire terjed ki a biztosítás?
Az ELBER vagyonbiztosítás tekintetében
biztosítási eseménynek minősül a szerződés
hatálya
alatt
a
kockázatviselés
helyén
(telephely) lévő, biztosított elektromos, illetve
elektronikus gép, vagy berendezés minden
olyan - előre nem látható okból, véletlenül,
váratlanul bekövetkező - fizikai károsodása,
amelyekkel kapcsolatban a Biztosító kártérítési
kötelezettségét nem zárta ki.
A biztosítási fedezet kiterjeszthető telephelyen
kívüli, illetve szállítási kockázatokra.
A biztosítási fedezet kiterjeszthető a biztosított
vagyontárgyak külső adatkordozóinak káraira,
valamint a biztosítási esemény folytán sérült
adatállomány visszatöltésének, illetve program
újratelepítésének többletköltségeire.
A biztosítási fedezet kiterjeszthető a biztosítási
eseménnyel összefüggésben fölmerült alábbi
többletköltségekre:
- külső rendszerek igénybevétele
- egyéb eljárások és termelési módszerek
alkalmazása
- helyettesítő berendezések bérlete
harmadik
személyek
szolgáltatásainak
igénybevétele
- a többletmunkaerő alkalmazásának költségei
Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
ᴉ
Mentesül a biztosító a kárkifizetés alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, annak
üzletvezetésre jogosult tagja vagy a vagyontárgy
kezelésével megbízott alkalmazottja tagja vagy
megbízottja, vagy a biztosított jogi személynek
vezető beosztású tisztségviselője vagy a biztosított
vagyontárgy
kezelésére
jogosított
tagja,
munkavállalója vagy megbízottja 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.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosítási szerződés megkötésekor a
rendeltetésszerű
használatra
alkalmatlan
vagyontárgyakra.

Segéd-, fogyó- és alapanyagok, szerszámok
káraira.

A biztosított vagyontárgy működése során
gyakori cserére szoruló alkatrészekre.

Más szerződés alapján megtérülő károkra.

Tartós időjárási hatások miatt bekövetkezett
károkra.

Anyag- és gyári hibák miatt bekövetkezett
károkra.

A rendeltetésszerű működést nem befolyásoló
esztétikai károkra.

Korábban károsodott vagyontárgyaknak a
helyreállítást
megelőzően
bekövetkezett
újabb
károsodására.

A biztosított vagyontárgynak a biztosítási
szerződés megkötésekor már fennálló, a biztosított
által ismert hiányossága miatt bekövetkezett károkra.

A leltárhiányra.

A biztosított vagyontárgy szállítása, átrakása,
össze- és szétszerelése, vagy próbaüzeme alatt, vagy
által bekövetkezett károkra.

A
berendezések
avultsága,
illetve
a
karbantartásra, vagy az üzemeltetésre vonatkozó
utasítások be nem tartása miatt bekövetkezett károkra.

A biztosított vagyontárgy részét képező
csövekben, lámpákban keletkező károkra.

A biztosításra kifejezetten föl nem adott
pótalkatrészek káraira.

A
nem
biztosítható
többletköltségekre,
üzemszüneti veszteségre, kötbérre, bírságra.

A lopáskárokra.

Hol érvényes a biztosításom?

A kockázatviselés helyére, azon belül is a biztosított vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás.

Amennyiben a biztosítási fedezet kiterjesztésre került telephelyen kívüli, illetve szállítási kockázatokra,
a biztosítás a kötvényben írt területi hatály szerint érvényes.

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 biztosítás 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 átutalás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés az ajánlaton meghatározott időpontban kezdődik, ennek hiányában pedig az ajánlatnak a
Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0. órájával. A kockázatviselés mindaddig tart, amíg a szerződést
valamelyik fél (szerződő, vagy a biztosító) meg nem szünteti. Határozott időre kötött szerződések esetében a
szerződés a határozott idő lejártával szűnik meg.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés megszüntetése rendes felmondással, évfordulóra lehetséges. Az évfordulós felmondás esetén az
írásos felmondásnak az évforduló előtt 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, illetve díjnemfizetés
miatt, határozott időtartamra kötött szerződés esetében a tartam lejártával, illetve közös megegyezéssel.

