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Termék: Generali Bond kezesi és garanciabiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
•
Generali Bond biztosítási szerződési feltétel biztosítói kezesség és garancia vállalására;
•
Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések.
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?

A biztosítói kezesi és garanciabiztosítás keretében a biztosító – a biztosítási szerződéses feltételekben szabályozottak szerint, a
biztosítési díj megfizetése ellenében – vállalja, hogy a biztosítási szerződés hatálya alatt kibocsátott biztosítói kötelezvények alapján,
a kötelezvényben foglalt feltételek szerint, garanciát vagy kezességet vállal a biztosítottat terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséért.

Mire terjed ki a biztosítás?
Biztosított fedezetek:
Biztosítói kezesi biztosítás:
a biztosítás alapján kibocsátott biztosítói kezesi kötelezvény
alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben a biztosított
a biztosítói kezesi kötelezvényen feltüntetett szerződésből
vagy egyéb jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségét
nem teljesíti, akkor a biztosított helyett, a kedvezményezett
írásbeli igénybejelentése alapján – a biztosítói kötelezvényben
meghatározott feltételek szerint – a kötelezvény összege
erejéig kezesként fizetést teljesít a kedvezményezett számára.
A biztosító a kezesi kötelezvényben a kedvezményezett és
a biztosított közötti alapjogviszonyhoz igazodó, járulékos
fizetési kötelezettséget vállal.
Biztosítói garanciabiztosítás:
a biztosítás alapján kibocsátott biztosítói garanciavállaló
kötelezvény alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben a
biztosított a biztosítói kötelezvényen feltüntetett szerződésből
vagy egyéb jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségét
nem teljesíti, akkor a biztosított helyett, a kedvezményezett
írásbeli igénybejelentése alapján – a biztosítói kötelezvényben
meghatározott feltételek szerint – a kötelezvény összege
erejéig garantőrként fizetést teljesít a kedvezményezett
számára.
A biztosító a garanciavállaló kötelezvényben a
kedvezményezett és a biztosított közötti alapjogviszonytól
független, a lehívó nyilatkozatban foglalt feltételek teljesítésén
alapuló fizetési kötelezettséget vállal.
Biztosítói kezesség és garancia típusai:
A biztosító a kötelezvényben feltüntetettek szerint
• visszavonható vagy visszavonhatatlan kezességet vagy
garanciát;
• sortartásos vagy készfizető kezességet
vállal.
A biztosítási összeg a biztosítási szerződésben, a biztosítói
kötelezvény összege a biztosítói kötelezvényen kerül
feltüntetésre.
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Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító jogosult megtagadni a kötelezvény alapján a fizetést az alábbi esetekben:
a biztosított fizetési kötelezettségének esedékességi időpontja nem esett a biztosítói kötelezvény hatálya alá vagy
a lehívó nyilatkozat biztosítónak történő benyújtása nem
történt meg a kötelezvény hatálya alatt;
a kedvezményezett nem a kötelezvényen feltüntetettek
szerint igényelte a kötelezvény összegének a lehívását;
a biztosító a kötelezvény teljes összege erejéig teljesítette
fizetési kötelezettségét;
ha a kedvezményezett nyilvánvalóan visszaélésszerűen
vagy rosszhiszeműen él a lehívás jogával;
biztosítói kezességvállalás esetén a biztosító úgy ítélte
meg, hogy a kedvezményezett megalapozatlanul támasztott pénzügyi követelést a biztosítottal szemben vagy a
kedvezményezett követelésébe beszámíthatók a saját és
a biztosított ellenkövetelései.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
Kötelezvények kiadásának egyedi elbírálása: a biztosító
a biztosítási szerződésben meghatározott esetekben
jogosult megtagadni biztosítói kötelezvény kibocsátását;
Biztosítási összeg: a biztosító szolgáltatási
kötelezettségének felső határa, mely a biztosítási
szerződés teljes tartamára kerül meghatározásra.
A biztosított a biztosítási összeg erejégi igényelheti
biztosítói kötelezvények kibocsátását.
Biztosítói kötelezvény összege: a biztosító fizetési
kötelezettségének – adott kötelezvényre vonatkozó –
felső határa.
Fedezetfeltöltési jog kizárása: a szerződő a biztosítási díj
megfelelő kiegészítésével nem jogosult sem a szerződés
biztosítási összegét, sem a kötelezvény összegét eredeti
értékére emelni.
Időbeli hatály: A biztosított a biztosítási szerződés hatálya
alatt jogosult benyújtani kérelmeket a biztosítónak
biztosítói kötelezvények kibocsátására. A biztosítói
kötelezvény alapján a biztosító kockázatviselése a
biztosítói kötelezvény hatálya alatt esedékessé vált, és a
kötelezvény hatálya alatt a biztosítóhoz bejelentett fizetési
kötelezettségekre terjed ki.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás az egész világra érvényes azzal, hogy a biztosítási szerződésre és a biztosítás alapján vállalt biztosítói
kezességre (garanciára) a magyar jog szabályai az irányadók és a szerződésből eredő jogviták kizárólag magyar bíróság
joghatósága alá tartoznak.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat a szerződésben foglaltak szerint:
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a biztosítói kötelezvény kibocsátása előtt díjfizetési kötelezettség és a biztosítékadási kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, a biztosítói kockázat növekedése esetén kiegészítő biztosítékadási
kötelezettség,
• a biztosítói kötelezvény lehívása esetén együttműködési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• a biztosító fizetési kötelezettségének teljesítése esetén a teljesített összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettség,
• a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
•

A biztosítói kötelezvény kibocsátásának biztosítási díját a biztosító – a biztosítási szerződésben meghatározott díjtétel és
a kötelezvény összegének alapulvételével – egy összegben állapítja meg.

•

A biztosítási díj a biztosító díjbekérője vagy számlája alapján, a biztosítói kötelezvény kibocsátása előtt, előre egy
összegben esedékes.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító a kezesi és garanciavállaló kötelezettségvállalását a biztosítói kötelezvényen meghatározott határozott tartamra, a
biztosítói kötelezvényen a kötelezettségvállalás kezdeteként (a kötelezvény érvényességének kezdeteként) megjelölt naptól, a
kötelezettségvállalás végeként (a kötelezvény érvényességének vége, kötelezvény lejárata) megjelölt napig nyújtja.

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,
• ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt
felmondásával,
• ha a biztosító a fizetési kötelezettségét a teljes biztosítási összeg erejéig teljesítette, a biztosítási szolgáltatás teljesítése
(biztosítási összeg kimerülése) időpontjában,
• a biztosító azonnali hatályú felmondásával, a szerződésben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén,
• 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,
• ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől
és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a
szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
• ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált
vagy a biztosítási érdek megszűnt vagy ha a biztosítási szerződés tartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezése
lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt.

