Biztosítási termékismertető
Érintett szabályzatok és módozati kódok: COLONNADE ATLASZ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKKÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (GSZK
002-2017), COLONNADE ATLASZ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (VVSZ 001-2017)

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az Megnevezett Kockázatokra szóló vagyonbiztosítás megtérít minden megnevezett dologi kárt, amely a biztosítható vagyontárgyakat éri,
és a biztosító a biztosítási esemény okát és/vagy okozatát a vonatkozó feltételeiben külön definiálta, de ki nem zárta.

Mire terjed ki a biztosítás?
Vagyonbiztosítás: A biztosított vagyontárgyaknak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul
bekövetkezett olyan fizikai károsodása, amelyekkel összefüggésben a Biztosító kártérítési
kötelezettségét megnevezte: Tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás és másodlagos hatásai,
vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, vízvezetéktörés, technológiai csővezeték törése, földrengés,
földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beomlása.
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.
Felelősségbiztosítás: A Biztosítási Szerződésben megállapított mértékben és feltételekkel mentesíti a
Biztosítottat olyan Dologi Kár valamint Személyi Sérüléses Kár és Sérelemdíj megtérítése alól,
amelyért a Biztosított jogszabály szerint felelős, vagy megfizetni tartozik.
Fedezettípusok: Általános felelősségbiztosítás; szolgáltatói felelősségbiztosítás, tulajdonosi- és ingatlan
üzemeltetői felelősségbiztosítás; termékfelelősség-biztosítás

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Veszélynemenként meghatározott eseményekre, a kizárások teljes listája a hivatkozott szabályzatban található:
TŰZKÁROK
gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölés, szín-, alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag,
vegyi folyamat , magában az öngyulladt anyagokban állt elő,
rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban,
elektromos gépekben, berendezésekben, vagy felszerelésekben természetes elhasználódás, vagy az alkalmazott
feszültség, illetve áramvédelem kiiktatása következtében állt elő;
tűzkár nélküli füst és koromszennyeződésből keletkezett,
készpénzt, értékpapírt, értékcikket nem tűzmentes pénz, illetve páncélszekrényben
ROBBANÁS- ÉS ÖSSZEROPPANÁS KÁROK
tervszerű, szándékos robbantás, rendeltetésszerű használat során a megengedett üzemi nyomás túllépése nélkül
jött
folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, a betárolt anyag természetes nyomása
hasadó anyagok robbanásából (atomrobbanás) következett be
repülőgépek által elidézett ún. hangrobbanásból származott.
VILLÁMCSAPÁSKÁROK
villámcsapás károkat, melyek előírt villámvédelmi rendszer hiánya, hiányossága miatt, valamint magában a
villámvédelmi rendszerben keletkeztek
VIHARKÁROK
a szabadban tárolt készletekre, kivéve, ha a tárolási rendelkezések, hatósági előírások szabadban történő
tárolásra -szabályozva annak módját -adnak lehetőséget
épületek, építmények, időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben
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ÁRVÍZ, BELVÍZ- ÉS FELHŐSZAKADÁS ÁLTAL OKOZOTT VÍZKÁROK
víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben,
vízügyi létesítményekben, műtárgyakban (áteresz, zsilip), továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek
halállományában, hullámtérben és nem mentett árterületen lévő vagyontárgyakban
VÍZVEZETÉK, TECHNOLÓGIAI CSŐVEZETÉKEK TÖRÉSÉBŐL EREDŐ VÍZKÁROK
a csővég nyitvahagyása, amely a kiömlő, elfolyt folyadékban keletkezett, csővezetékekben és tartályokban,
készülékekben vagy berendezésekben
FÖLDMOZGÁSKÁROK
ismeretlen üregek beomlása bányában, bányászati tevékenység közben, felhagyott bányában
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
a szándékosan okozott Dologi Károkra valamint Személyi Sérüléses Károkra és Sérelemdíjra
a nem jogszabályi követelésen, hanem a Biztosított által vállalkozói (üzleti) szerződés alapján vállalt
kötelezettségből fakadó kár
olyan kár vagy veszteség, melynek kiváltó oka a Biztosítási Szerződés hatálybalépését megelőző időszakból
származik
a Biztosított gondozásában, őrzésében levő vagy ellenőrzése alatt álló vagyontárgy károsodásából eredő kár;
olyan tevékenység végzése során bekövetkezett kár, mely tevékenységre jogszabály felelősségbiztosítási
szerződés megkötését írja elő
olyan termék által okozott kár, amely funkcionálisan hibátlannak minősül, azonban az ígért funkcionális
paramétereknek nem felel meg
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.

