Biztosítási termékismertető

Vonatkozó feltétel: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Utazási irodák Speciális Felelősségbiztosítás
Biztosítási Feltételei 002-2017

Milyen típusú biztosításról van szó?
A biztosítási nyilatkozaton/kötvényben megnevezett tevékenység(ek)re vonatkozóan az utazási irodával szemben,
utazásközvetítés és/vagy utazásszervezés minőségben érvényesített kárigényekre, az ebből eredő sérelemdíjra és
költségre nyújt fedezetet, amelyet az adott ügy kapcsán a biztosítási időszak alatt érvényesítenek először, és amely
kárigény alapja olyan kötelezettségszegés, amely a visszamenőleges hatály kezdeti időpontjában vagy azt követő
időpontban történt.

Mire terjed ki a biztosítás?
az utazási irodával, mint utazásközvetítővel (más utazási irodák által szervezett utazások tovább
értékesítője, repülőjegy értékesítője stb.) szemben az ügyfelek által elszenvedett tisztán pénzügyi
veszteségek kapcsán érvényesített kárigényekre 100.000.000.Ft kártérítési limit összegig
a bővebb fedezeti opció választása esetén az utazási irodával szemben, utazásszervezői minősége
kapcsán érvényesített kárigényekre 500.000.000.Ft kártérítési limitösszegig
az utazási irodával szemben érvényesített általános felelősségből eredő kárigényekre
Jogi védelmi költségekre a feltétel kizárásait figyelembe véve
az utazási irodával, mint munkáltatóval szemben érvényesített kárigényekre
Dokumentumok pótlására a feltétel szerinti megkötésekkel
Új leányvállalatok automatikus fedezetbe vonása, feltétel szerinti megkötésekkel

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Bármely adó, biztosítottra kirótt bírság vagy pénzbüntetés
Versenyellenes magatartás
Szakmai felelősség hatálya alá nem tartozó tisztán pénzügyi veszteségek
Bármely termékfelelősséggel kapcsolatos kárigényekre (Biztosított által gyártott, forgalomba helyezett, forgalmazott termékek)
Üzleti titok megsértése
Kötbér, jogszabálynál szigorúbb felelősség
Pontatlan költség-és díjkalkuláció
Biztosított fizetés képtelenségből eredő kárigények
közös vagy kapcsolt vállalkozások egymásnak okozott kárai
bűncselekmény
szabadalom, üzleti titok, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése
környezetszennyezés, betegségek
adósságok, tartozások,
háború, terrorizmus
internettel kapcsolatos felelősség, Személyiségi jogok megsértése
Kormányzati vagy felügyelőhatósági intézkedések, Gazdasági szankciók
Légiközlekedéssel kapcsolatos, kárigények, Gépjárművek-, tengeri/vízi és légi felelősség
Vagyontárgyak kezelése, megőrzése, és felügyelete
Értékpapírok, pénz, nemesfémek, ékszerek
Saját károk, Lelkisérülés, pszichikai mentális zavar
Reklámtevékenység
Biztosításközvetítéssel kapcsolatos tevékenységek

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Munkáltatói felelősség speciális kizárások: más biztosítással fedezet kárigényekre, foglalkozási
megbetegedések, munkaköri ártalom miatti kárigényekre
Bérlői felelősség speciális kizárásai: bérbeadás szüneteltetésből eredő hátrányok, költségek, veszteségek,
ingatlanon végzett jogosulatlan átalakítási munkálatok,
Magasabb önrész azon káresetekre vonatkozóan, ahol az alvállalkozó nem rendelkezett, vagy nem akkora
limitű felelősségi fedezettel rendelkezett, mint a Biztosított.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító a Biztosítási Kötvényben feltüntetett területi hatályon belül okozott és bekövetkezett károk kapcsán, a
Biztosítottal szemben területi hatályon belül érvényesített kárigényekre vonatkozóan nyújt szolgáltatást.
Alapvetően a területi hatály Európa, de pótdíj megfizetése ellenében kiterjeszthető Európa + Földközi tenger
területére és Egész világra, de semmilyen körülmények között sem nyújt fedezetet az Amerikai Egyesült Államok
és Kanada területén belül érvényesített kárigényekre.

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

Biztosító kérdéseire valóságnak megfelelő válaszok
Friss kárelőzmény nyilatkozat
Díjfizetési, közlési és változásbejelentési kötelezettség
Kármegelőzés, kárenyhítési, és kárbejelentési kötelezettség. A kárkörülmény bejelentése is kötelező (még
nincs érvényesített igény, de tudomást szerez a biztosított valamely esetről, amely akár kárhoz vezethet)
a kárigény haladéktalan bejelentése a biztosítónak

Mikor és hogyan kell fizetnem?
Az első biztosítási díj (első díjrészlet) a szerződés megkötésekor, (a díjbekérőn szereplő határidőig) minden
további díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre vonatkozik.
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.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés kezdetként megadott (éééé.hh.nn.) nap 0:00 órájától, azonban ez nem lehet korábbi, mint a
megfelelően kitöltött, és aláírt adatközlő, nyilatkozat Biztosítóhoz történő beérkezést követő nap 0:00 óra.
A biztosítási időszak a Biztosító kockázatviselésétől számított 1 év.
A biztosítási szerződés határozatlan időtartamra, automatikus megújítással jön létre.
• Amennyiben a szerződés tartalmaz „Felfedezési időszak” -ot (kárbejelentési időszak kiterjesztését), és az erre
vonatkozó pótdíjat a szerződés megszűnésekor megfizették, úgy a biztosítás megszűnéséig elvégzett
munkákra vonatkozóan későbbi kárbejelentés is tehető, ezen időszak végéig.
 Opcionális bizonyos esetekben: Visszamenőleges hatály: a szerződésben leírt tartamig
(csak a még nem ismert káresetekre)

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.

