Allianz Cégem Vállalkozásbiztosítás
Biztosítási termékismertető

Biztosító: Allianz Hungária Zrt.

Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank által
10337587 azonosítószámon nyilvántartott biztosító

Termék:
Allianz Cégem Vállalkozás
biztosítás

Ez a dokumentum az Allianz Cégem Vállalkozásbiztosítás termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. A
szerződéskötés előtti és a szerződésre vonatkozó teljes körű tájékoztatást a termékre vonatkozó ügyféltájékoztató és szerző
dési feltételek tartalmazzák.

Milyen típusú biztosításról van szó?

A kis- és középvállalkozások részére egymásra épülő csomagrendszerben (Comfort, Plus, Extra, Max) összeállított vagyon, illetve felelősség elemeket tartalmazó kárbiztosítás. A vagyonbiztosítás fedezetet nyújt a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési
helyeken lévő vagyontárgyakban bekövetkező olyan jelentősebb eseményekre, mint pld.: a tűz, robbanás, stb. A felelősségbiztosítás
fedezetet nyújt a biztosított által okozott olyan kárra és nem vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdjíra, amelynél a károsult pld.: a
biztosítottal szerződésben nem álló harmadik személy vagy a biztosított munkabalesetet szenvedő munkavállalója.

Mire terjed ki a biztosítás?
Biztosítási esemény

Mire nem terjed ki a biztosítás?

CSOMAGOK
Comfort Plus

Extra

Max

Tűzbiztosítás
űz és füst, robbanás, összeroppanás, villámcsapás, villámcsapás
okozta túlfeszültség, idegen
tárgyak rádőlése, légijárművek
és ismeretlen földi járművek által
okozott kár
Természeti elemi károk
vihar, jégeső, felhőszakadás, árvíz,
földmozgás, valamint hónyomás
által okozott kár
Üzemszüneti veszteségek és
állandó költségek
Alap felelősség
Általános felelősségbiztosítás,
Szolgáltatás felelősségbiztosítás,
Termékfelelősség biztosítás,
Munkáltatói felelősségbiztosítás
Biztosított költségek vagyon
biztosítás esetén
Alap segítségnyújtás (vész
helyzet)
Vízkárok
Üvegtörés
Betöréses lopás és rablás

vagyonbiztosításnál alkalmazott kizárásokra pld.
következményi kár, előszereteti érték, esztétikai
károsodás
vagyonbiztosítás esetén az egyes események
tekintetében alkalmazott kizárásokra pld. tűz esetén a rendeltetése szerint tűznek kitett vagyontárgyban annak használata során keletkezett kár,
robbanáskár esetén bejelentett és engedélyezett
robbanásból keletkezett kár
felelősségbiztosításnál alkalmazott kizárásokra
pld. szavatosság, jótállás, biztosított saját kára,
biztosított közreműködője által okozott kár,
károsult elmaradt vagyoni előnye, kötbér, bírság,
bűncselekménnyel okozott kár
felelősségbiztosítás esetén az egyes események
tekintetében alkalmazott kizárásokra pld. általános felelősségbiztosítás esetén a szerződéses
partnernek szerződésszegéssel okozott kár; a
légi, vízi-, vasúti- és kötöttpályás tevékenységgel,
illetve bármilyen közúti közlekedési tevékenység
során okozott kár; munkáltatói felelősségbiztosítás esetén a foglalkozási megbetegedés, úti
baleset; nem biztosított tevékenységekre pld.
mezőgazdaság, pénzváltó, kaszinó.

Vandalizmus
Géptörés
Kiterjesztett felelősség
Környezetszennyezési
felelősségbiztosítás
(3. személynek okozott károk)
Kiterjesztett segítségnyújtás
(adatmentés)
Földrengés (opcionális)
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A választott biztosítási csomagok az általános
szerződési feltételek szerint csomag szinten
tartalmazzák az egyes biztosítási fedezeteket.
A biztosítási szolgáltatás maximuma a biztosítási
szerződésben rögzített biztosítási összeg (limit).
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Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosítási szerződés a biztosítási összegen
belül kártérítési korlátozásokat, maximális szolgáltatási összegeket (limiteket) határozhat meg.
A kár egy részét Ön viseli, ha a szerződés
önrészt tartalmaz.
A biztosítási esemény bekövetkezése ellenére,
a feltételekben meghatározott személyi kör
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása
a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól mentesíti a biztosítót, vagy meghatározott szándékos
magatartások kizártak a biztosítási fedezetből
A betöréses lopás, és rablás károk kizárólag a
szerződésben rögzített vagyonvédelmi előírásokra leírtakra figyelemmel téríthetők meg.

Hol érvényes a biztosításom?
A vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás esetén a területi hatály Magyarország, vagyonbiztosítás esetén a biztosítási
szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki a fedezet.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•
•
•
•

A szerződéskötéskor a feltett kérdésekre teljeskörűen és a valóságnak megfelelően kell válaszolni.
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 díj a biztosítási időszakra vonatkozóan előre, egy összegben jár, amit a biztosítóval történő megállapodás
alapján éves, féléves, negyedéves ütemezés szerint is megfizethet.
A biztosítási díj megfizetésének módjai: a díjszámla átutalása.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
•

A biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényen feltüntetett időpontban kezdődik. Ha a szerződést határozott időre
kötötték, akkor az időtartam lejártával szűnik meg. Határozatlan időre kötött szerződés esetében a kockázatviselés a
szerződés bármilyen okból történő megszűnésével ér véget.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
•
•
•
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A határozatlan tartamra kötött biztosítási szerződést írásban lehet felmondani, úgy, hogy a felmondás a biztosítási
évfordulót megelőzően legalább harminc nappal korábban beérkezzen a biztosítóhoz. Ebben az esetben a szerződés a
kötvényen feltüntetett biztosítási évfordulót megelőző napon szűnik meg.
Megszüntethető a szerződés közös megegyezéssel is.
Megszűnik akkor is a szerződés, ha olyan esemény következik be, ami miatt már nem áll érdekében az ügyfélnek a
szerződést tovább fenntartani. Ilyen például, ha az ügyfél a biztosított vagyontárgyat eladja, vagy az teljesen megsemmisül. Ilyenkor a szerződés az alapul szolgáló esemény bekövetkezésének napjával megszűnik.
A szerződés megszűnik akkor is, ha a biztosítási díjat az ügyfél határidőben nem fizeti meg. Ebben az esetben a szerződés a fizetési határidőtől (díjesedékesség) számított 90 nap elteltével szűnik meg.

