Biztosítási termékismertető

Érintett szabályzatok és módozati kódok: COLONNADE ATLASZ „ALL RISKS” KÁRBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (ARK 001-2017),
COLONNADE ATLASZ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (VVSZ 001-2017)

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az All Risks (Összkockázatú) vagyonbiztosítás megtérít minden olyan dologi kárt, amely a biztosítható vagyontárgyakat éri, és a biztosító a
biztosítási esemény okát és/vagy okozatát a vonatkozó feltételeiben ki nem zárta.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosított vagyontárgyaknak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul
bekövetkezett minden olyan fizikai károsodása, amelyekkel összefüggésben a
Biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki
Előre nem látható okból bekövetkezőnek tekinthetők azok a károk, amelyeknek
bekövetkeztét illetve bekövetkeztének fenyegető lehetőségét a Biztosított a
tevékenységének végzéséhez szükséges és elvárható szaktudás birtokában nem láthatta
előre.
Biztosítható vagyontárgyak: épületek, építmények, műszaki gépek, berendezések, egyéb
berendezések, felszerelések, nem aktivált – építési, szerelési tevékenységgel együtt nem
járó – beruházások, közvetlenül költségként elszámolt eszközök, készletek, pénzkészlet,
értékpapír, szellemi alkotás, műérték, gyűjtemény, ékszer.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
fokozatos állagromlás, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás
szándékos túlterhelés, a biztonsági határt meghaladó próbanyomás, próbaterhelés
alapok, falak, pillérek, gerendák (teherhordó szerkezetek), padozatok, feltöltések, födém- illetve
tetőszerkezetek ülepedése, megsüllyedése, megdőlése, zsugorodása, kihasasodása vagy tágulása,
repedése, törése, ide nem értve az ezek következtében az egyéb más biztosított
vagyontárgyakban keletkező károkat
használaton kívüli épületekben a víz-, gáz-, fűtő-, hűtő- vagy tűzvédelmi rendszer
berendezéseiben keletkező fagyás, törés, repedés és az ezen berendezésekből eredő túlfolyás
harmadik (idegen) személyek által elkövetett szándékos rongálás (vandalizmus)
a biztosított vagyontárgyakon végzett kísérlet, vizsgálat, tesztelés, építés, szerelés, javítás,
szervíz vagy karbantartási munkák, ide nem értve az ezek következtében az egyéb más
biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat
olyan közigazgatási határozat végrehajtása, amely építkezést, bontást, javítást, újjáépítést, illetve a
biztosított épületek, építmények nem károsodott részeinek bontását rendelte el
háború, invázió, külföldi ellenség cselekedetei, ellenségeskedések vagy háborús cselekmények
(függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek vagy sem), polgárháború
terrorcselekmény, lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés,
nukleáris reakció, robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés
normalizált hiány (káló), kötbér és bírság, értékcsökkenéséből, kedvezmények elvesztéséből,
késedelem vagy piacvesztés
a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány, üzemszüneti kár
a garancia, szavatosság körében, támogatásként vagy visszatérítésként megtérülő károk
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építési, szerelési tevékenységgel együtt járó beruházásokban keletkezett károk
meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség, belső vagy külső okból eredő törés, repedés
az energiaellátás, fűtés vagy hűtés kimaradása következtében keletkezett károk
számítógépes rendszerekben vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban,
információkban keletkezett károk
szállított vagyontárgyakban és szabadban tárolt vagyontárgyakban eső, havas/ónos eső, hódara,
hó, jégeső, homok, por, vagy fagyhatás, napsütés hatására keletkezett károk
hullámtérben és nem mentett árterületen keletkezett károk
rendeltetésszerűen tűznek kitett vagyontárgyak, olvadt anyagok tárolására használt edények
nyomás alatti tartályokban, gőzturbinákban, gőzgépekben vagy lendítőkerekekben
szétszakadás vagy megrepedés, törés
az előírt villámvédelmi rendszer hiánya, magában a villámvédelmi rendszerben
talajszint alatti helyiségekben, csővezetéktörés, felhőszakadás okozta károk
elfolyt közegek, anyagok mennyiségi veszteségként jelentkeznek
Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Bizonyos vagyoncsoportokra külön elbírálás és tárolási szabályok vonatkoznak
Nem biztosíthatóak a feltételben felsorolt vagyontárgyak
A biztosító maximum a vagyoncsoportonként megadott biztosítási összegig vagy a
meghatározott kártérítési limit vagy szublimit összegig terjedően térít
Fedezet/kockázat szinten önrészesedés kerül meghatározásra
Hol érvényes a biztosításom?
•
Megjelölt kockázatviselési helyen/helyeken és területi hatályon belül
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
Díjfizetési, közlési és változásbejelentési kötelezettség
•
Kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség
Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás első díja a kockázatviselés kezdetének napján, a további biztosítási
időszakokra pedig a biztosítási évforduló napján esedékes. Az egy biztosítási időszakra
járó biztosítási díjat egy összegben, előre kell megfizetni, amennyiben a felek ettől
eltérően nem állapodtak meg (a kötvényen feltüntetésre kerül). Az egy évnél rövidebb
határozott időtartamú biztosítás díjfizetése egyszeri és ez a biztosítási időtartam első
napján esedékes. A biztosítási időszak egy év.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés kezdetként megadott nap 0:00 órájától. A kockázatviselés vége
határozott tartam esetén a kockázatviselés végeként megadott nap, határozatlan tartam
esetén fordulónapon évente megújul (amennyiben nem kerül felmondásra).
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A határozatlan időtartamra kötött szerződést a felek írásban a biztosítási időszak végére
(évforduló) mondhatják fel. A felmondási idő harminc nap. Határozott tartamú szerződés
egyoldalú felmondására nincs lehetőség.

