Biztosítási termékismertető

Érintett szabályzat és módozati kód: COLONNADE ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁS FELTÉTEL (CAR 001-2017)

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az összkockázatú építés-szerelésbiztosítás I. fejezete 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. A II. fejezet szerint megtérítésre kerülnek
az általános felelősség körébe eső – harmadik személyeknek – okozott dologi és személyi sérüléses károk, valamint lehetőség van a III.
fejezet alapján a későbbi üzemszüneti veszteségek térítésére is.

Mire terjed ki a biztosítás?
I. fejezet: a biztosított vagyontárgyaknak előre nem látható okból, véletlenül,
váratlanul bekövetkezett minden olyan fizikai károsodására, amelyekkel
összefüggésben a Biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki
II. fejezet: azon kártérítési kötelezettségekre, amelyekért a biztosított a magyar jog
szabályai szerint helyt állni tartozik
o harmadik személy személyi sérüléssel vagy betegséggel járó balesete esetén,
o harmadik személy tulajdonában bekövetkezett, balesetre visszavezethető kára
esetén
III. fejezet: forgalom csökkenés és megnövekedett munkaköltségek miatt elszenvedett
veszteségekre, amennyiben az I. fejezet alapján a biztosított kivitelezési munkákban,
vagy azok bármely részében térítésköteles kár vagy veszteség keletkezik
Standard záradékok szerint biztosítható fedezetekre (többek között: keresztfelelősség,
garanciális időszak, vibráció, teherhordó szerkezetek meggyengítése, szomszédos
épületek, tervezői felelősség)
Mire nem terjed ki a biztosítás?
I. fejezet (vagyonbiztosítás)
következményi károk, beleértve a kötbért, késedelem, nem teljesítés vagy szerződésmegszüntetés miatti veszteségek;
hibás tervezés miatti veszteségekek és károk;
hibás anyagok vagy hibás kivitelezés pótlásának, javításának vagy átvételének költségei; ezen
kizárás csak a közvetlenül érintett részekre vonatkozik, de nem érvényes olyan veszteségekre
vagy károkra, melyek jól kivitelezett részekben hibás anyagok vagy hibás kivitelezés miatt
következnek be;
normál időjárási viszonyok és használaton kívül helyezés miatt bekövetkező elhasználódás,
tönkre menetel, korrózió, oxidáció és értékcsökkenés;
építéshelyszíni berendezések és építőgépek gépi és/vagy elektromos belső üzemzavarai és
kárai;
közúti közlekedési engedéllyel rendelkező járművek, vízi járművek és repülőgépek veszteségei
és kárai;
akták, rajzok, számítások, iratok, pénz, bélyegek, okmányok, kötelezvények, bankjegyek,
értékpapírok és csekkek megsemmisülése és sérülése;
olyan veszteségek és károk, melyek csupán leltározáskor derülnek ki;
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II. fejezet (felelősségbiztosítás)
az építésbiztosítás alapján biztosított vagy biztosítható tételek megvalósítási, ismételt
megvalósítási, javítási vagy pótlási költségei;
tárgyakban, talajban, épületekben vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása, illetve
meggyengítése miatt bekövetkező károk, illetve az ilyen károkból fakadó vagy arra
visszavezethető személyi, illetve dologi károk;
kártérítési igények, melyeket a biztosított építési munkákkal együttbiztosított vállalkozó(k),
építtető(k) vagy más cég alkalmazottainak, dolgozóinak vagy családtagjaiknak személyi
sérülése vagy betegsége miatt támasztanak;
vízi járművek vagy repülőgépek okozta balesetek miatt támasztott kártérítési igények;
közúti közlekedési engedéllyel rendelkező járművek okozta balesetek miatt támasztott
kártérítési igények, kivéve, ha a jármű a balesetet az építési területen belül, munkagépként
üzemeltetve, a biztosított építési munkákban való részvétel közben okozta;
esetleges, a Biztosított által önként vállalt (kártérítési igény vagy egyéb teljesítés miatt fellépő)
fizetési kötelezettségek, kivéve, ha ez a felelősség külön megállapodás nélkül is fennállna.
Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A vagyonbiztosítási fedezet kizárólag a kötvényen feltüntetett vagyoncsoportokra terjed ki
Vagyonvédelmi előírások betöréses lopás, eltulajdonítás, valamint rablás esetére
Fedezet/kockázat szinten önrészesedések kerülnek 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 biztosítási díj megfizetése a biztosítási időtartam első napján, a teljes tartamra egy
összegben esedékes. A szerződő felek a fentieken túl eltérő díjfizetési ütemezésben is
megállapodhatnak. Évente megújuló keretszerződés esetén 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).
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 a szerződés (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.

