ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS
Biztosítási termékismertető
Biztosító: Groupama Biztosító Zrt.
Székhely: Magyarország, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049
Alapítva: 1987 · Tevékenységi engedély száma: H-EN-II-130/2016.
A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a következő dokumentumokban található: Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és
Ügyféltájékoztató, All risks vagyonbiztosítás különös biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Vállalkozói vagyonbiztosításról van szó, amely vállalkozások számára kialakított biztosítás vagyontárgyaikat ért károk biztosítására.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

 A biztosítás a biztosító kockázatviselésének tartama
alatt a kockázatviselés helyén bekövetkező, a biztosított
vagyontárgyakat ért, előre nem látható, véletlenül és váratlanul
bekövetkező, a kizárások között nem szereplő dologi károkra
terjed ki. Dologi kár a tárgyak olyan károsodása, amely miatt
azok rendeltetésszerűen tovább nem használhatók, amely
szükségessé teszi azok javítását vagy pótlását.
A biztosítási védelem kiterjed a vállalkozói vagyonbiztosítások
által általánosan fedezett károkra,
ilyenek például a tűz- és elemi károk.

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít
szolgáltatást a következő káresemények
vonatkozásában:
88 természetes elhasználódás miatti károk
88 használatot nem befolyásoló károk
88 szándékos túlterhelés, a biztonsági határt
meghaladó próbanyomás, próbaterhelés
88 nem a biztosított által mesterséges úton
létrehozott földmozgások
88 alapok, falak, támfalak, pillérek, gerendák
(teherhordó szerkezetek), padlók, padozatok,
88 járdák, feltöltések, födém-, illetve
tetőszerkezetek ülepedése, megsüllyedése,
megdőlése, zsugorodása, kihasasodása,
tágulása, repedése vagy törése
88 időjárási védelem céljából alkalmazott
vagyontárgyakban vagy építmények,
épületek külső felületében vagy az ahhoz
rögzített vagyontárgyakban időjárási
jelenségek miatt keletkezett károk
88 a rendeltetésszerűen tűznek, füstnek, hőnek
kitett vagyontárgyak – beleértve a felhasznált
tüzelő és egyéb technológiai anyagokat –
technológiai használatával összefüggésben
keletkezett tűzkárok
88 a nyomás alatti tartályokban és a hozzá
tartozó vezetékrendszerekben a vízlökés,
gőzturbinákban, gőzgépekben vagy
lendítőkerekekben szétszakadás vagy
megrepedés, törés miatt keletkezett károk

 Az all risks biztosítás ezek mellett olyan kockázatokat is
biztosít, amelyeket a hagyományos biztosítások általában nem,
ilyenek például a mechanikus hatások miatti töréskárok vagy
a leejtés.
 A vagyonbiztosítás biztosítási összegét a vagyontárgyak
pótlási értékének megfelelően kell meghatározni. Ez a
vagyontárgy jellegétől függően lehet új érték, műszaki
avult érték, forgalmi érték, névérték, újraelőállítási vagy
újrabeszerzési érték, bruttó nyilvántartási érték, csúcsérték.
 A biztosítási védelem testre szabható további záradékok
alkalmazásával, általánosan használatos a betöréses lopás
és rablás, küldöttrablás, vandalizmus, üvegtörés, ezek
mellett vannak a biztosított tevékenység jellegéhez kapcsolódó
záradékok a dekontaminációs (mentesítési) költségek, saját
tulajdonú vagyontárgyak közúti szállításának, szolgáltatás
kimaradásának, hűtött áruk megromlásának, napelemek
és napkollektorok kárainak, valamint telephelyen tárolt
gépjárművek biztosítására.
 Az All risks vagyonbiztosítás mellé köthető üzemszünetbiztosítás.
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Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít
szolgáltatást a következő esetekben:
Bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű
költségek formájában felmerülő károk.
Karbantartás elmulasztásával, hibás méretezéssel vagy
kivitelezéssel okozati összefüggésben keletkezett károk.
A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak korlátozott
szolgáltatást teljesít a következő esetekben:
A biztosító a szolgáltatási összeg megállapításakor a kárösszeget
csökkenti az önrész összegével.

Amennyiben a biztosítási védelem szintjét kártérítési limit
határozza meg, akkor a biztosító legfeljebb ennek a kártérítési
limitnek az összegéig szolgáltat.
A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgyak pénzben
meghatározott értéke, biztosítási esemény bekövetkezésekor
ez a biztosító szolgáltatásának felső határa. Alulbiztosítás az,
amikor a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a valós érték.
Ebben az esetben a biztosító a valós érték és a biztosítási összeg
arányának megfelelően teljesít szolgáltatást. Míg túlbiztosítás
esetén szolgáltatás csak a valós értéknek megfelelően történik,
az efölötti rész tekintetében a szerződés semmis, a díj leszállításra
kerül, és az így keletkező díjkülönbözetet a biztosító visszautalja.

Hol érvényes a biztosításom?
99 A vagyonbiztosítás a biztosított Magyarországon található
telephelyeire terjed ki.

99 A területi hatály kiterjeszthető Magyarországon kívüli
országokban lévő telephelyekre is.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással
kapcsolatban?
A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek:
A szerződő (biztosított) a szerződéskötéskor köteles a biztosítás
szempontjából lényeges minden körülményt a biztosítóval közölni,
amelyeket ismert vagy ismernie kellett (tájékoztatási kötelezettség).
A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
– Változásbejelentési kötelezettség: A biztosítással kapcsolatos
lényeges körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől
számított 8 napon belül tájékoztatni kell a biztosítót, például
vagyon értékének változása (pl. új műhely építése), zálogjog
keletkezése, kármegelőzés rendszerében történt jelentős
változás, biztosítási kockázat jelentős növekedése, csődeljárás
vagy felszámolási eljárás megindítása.
– Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség: Minden általában
elvárható és ésszerű intézkedést meg kell tenni a károk
elkerülésére, például szabadon hagyni a közlekedő útvonalakat,
karbantartani az oltókészülékeket, hőtermelő berendezést
(vízforraló) csak felügyelet mellett működtetni.

Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
– Amennyiben már bekövetkezett kár, akkor minden általában
elvárható és ésszerű intézkedést meg kell tenni a károk
enyhítésére és súlyosbodásának megakadályozására.
– A káreseményt a tudomásszerzéstől számítva 2 munkanapon
belül be kell jelenteni.
– A károsodott vagyontárgy helyreállításával várni kell a kárfelvételi
eljárás megindulásáig, de legfeljebb 5 napig.
A kárt be lehet jelenteni telefonon, a www.groupama.hu
weboldalon, személyesen, postai úton, telefaxon.
A kárbejelentéskor meg kell adni a biztosított adatait (név, cím,
elérhetőség), a káreset helyszínének címét, a kár bekövetkezésének
vagy észlelésének időpontját, a kár rövid leírását, a biztosított által
becsült kárösszeget, a biztosításkötés időpontját, az adószámot.
Díjfizetési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
– Az első díj esedékessége a kockázatviselés kezdete, a további
biztosítási díjaké a fizetési gyakoriság által meghatározott
későbbi időpontok.

– Díjfizetési gyakoriság lehet havi, negyedéves, féléves, éves és egyszeri.
– A díjfizetés teljesíthető csekken, banki átutalással, csoportos
beszedéssel vagy alkuszi közreműködéssel.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete:
Legkorábban az aláírt biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő
beérkezését követő nap 0. órája, vagy a szerződésben
meghatározott későbbi időpont. A kockázatviselés kezdetében a
felek írásbeli megállapodás alapján eltérhetnek.
A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott
időpontokban ér véget:

– Határozott időtartamú szerződés lejáratának napján.
– Biztosítási díj meg nem fizetése esetén, ha a díjfizetésre történő
felszólítás után 30 nappal sem kerül a díj megfizetésre, akkor a
szerződés és ezzel együtt a biztosítási védelem is megszűnik a
díjfizetés esedékességének napjára visszamenőleg.
– A szerződés megszüntetésével véget ér a biztosítási védelem.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben szűnhet meg:
– A biztosítás évfordulójára – legkésőbb az évforduló előtt 30
nappal – írásban történő rendes felmondással.
– A szerződő és a biztosító által meghatározott időpontban közös
megegyezéssel.
– A biztosítási érdek megszűnésével, a biztosító felé írásban
történő bejelentéssel. Például ha a biztosított épületet, gépet
eladták, ezért a biztosítottnak már nem fűződik érdeke ezek
biztosításához.

– A biztosítási esemény lehetetlenné válásával, a biztosító felé
írásban történő bejelentéssel. Például ha a kockázatviselés
kezdete előtt a biztosított vagyontárgyak megsemmisülnek,
vagy más okból (pl. adásvétel meghiúsulása) a vagyontárgy nem
kerül a biztosított tulajdonába.
– A biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem
fizetése miatt is.

