Gépbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Generali Biztosító Zrt. 		
Magyarországon bejegyzett biztosító

Termék: Géptörés biztosítás

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
•
Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések,
•
Általános Vagyonbiztosítási Feltételek,
•
Géptörés biztosítási feltételgyűjtemény.
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási
termék összehasonlítását
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a
biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan kárbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít
a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében. A géptörés
biztosítás alapján a biztosító megtéríti a biztosított berendezésekben keletkezett károkat, valamint egyéb szolgáltatást nyújt a
biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, amennyiben azokra a biztosítási fedezet a felek
megállapodása alapján kiterjed.

Mire terjed ki a biztosítás?
Alapfedezet
a kezelő hibája, ügyetlensége, gondatlansága vagy
szándékos rongálása;
elektromos energia közvetlen hatásai, mint
földzárlat, rövidzárlat, áramerősség túlzott
megnövekedése,
tervezési, számítási, öntési, anyag- és gyártási
hiba, centrifugális erő következtében való
szétrepedés;
gőzkazánokban és berendezésekben fellépő
vízhiány;
vákuumrobbanás vagy vákuum egyéb hatásai,
túlnyomás, kivéve a robbanást
mérő-, szabályozó- és biztonsági berendezések
meghibásodása;
vihar, fagy és jégzajlás közvetlen hatásai;
külső események mechanikus hatásai;
mozgatható és önjáró gépek esetén a mozgás,
szállítás során bekövetkező káresemények, például
ütközés, lezuhanás.
A biztosítási összeget a szerződés megkötése során a
szerződő határozza meg.
A biztosítási feltételekben meghatározott záradékok
szerint a fedezet kiterjeszthető további vagyontárgyakra és
költségekre, mint például:
• Mozgatható és önjáró gépekre, berendezésekre
• Mentési költségekre
• Alapzatokra
• Mozgatási és védelmi költségekre

Választható kiegészítő biztosítás:
Géptörés üzemszünet

Nysz.: 20462

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben
meghatározott biztosítási eseményektől eltérő
káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek
kockázatkizárásról szóló fejezeteiben meghatározott
események, illetve az ezekből eredő károk.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek biztosított
vagyontárgyakról szóló fejezetében meghatározott kizárt
események, illetve kizárt vagyontárgyak.
Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel
kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett
további kizárt események, károk.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
A biztosító szolgáltatásának felső határa a biztosítási
összeg.
A szolgáltatást a szerződésben meghatározott
önrészesedés mértékével, valamint a maradvány
értékével csökkenteni kell.
A szolgáltatást a biztosítási összegen belül meghatározott
szolgáltatási limitek korlátozhatják a szerződésben
foglaltak szerint.
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége
alól, például szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartás, a kármegelőzési és a kárenyhítési
kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan
megsértése esetén.
Esetenként a biztosító szolgáltatási kötelezettsége
nem áll be, például, a közlési és változás bejelentési
kötelezettség megsértése esetén, vagy ha a
biztosított nem tesz eleget a kárbejelentéssel vagy
állapotmegőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének és
emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás hatálya Magyarországra terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat:
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés
létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés megszűnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási
idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet továbbá:
• a felek közös megegyezésével,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt
felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét
követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

