Aegon Trend II Vagyonbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016

A termék: Modul rendszerű vagyonbiztosítás vállalkozásoknak

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termék általános és különös feltételeiben érhető el!
Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz:
MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

Milyen típusú biztosításról van szó?
A vállalkozás a jelen termékkel vagyonbiztosítási védelmet vásárolhat a tulajdonában lévő vagyontárgyakra, vagy olyan idegen
tulajdonú vagyontárgyakra, melyekkel kapcsolatban biztosítási érdeke fennáll. A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak
ﬁzikai károsodása vagy elveszése miatt keletkezett kárt, ha az a megjelölt kockázatviselési helyeken következett be és azt a
feltételekben meghatározott károsító események valamelyike okozta.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítási szolgáltatásokat tartalmazó teljes lista a termék feltételeiben érhető el.
A Trend II Vagyonbiztosítás egy alapbiztosításból és több kiegészítő biztosításból áll, melyek mind különböző károsító események
ellen nyújtanak védelmet. A kiegészítő biztosítások közül önállóan, azaz az alapbiztosítás megkötése nélkül csak az Elektromos
berendezések és készülékek biztosítása vásárolható meg.
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Vagyonbiztosítás (alapbiztosítás): tűz; robbanás és összeroppanás; villámcsapás és annak másodlagos hatása; vihar, árvíz, felhőszakadás; vezetékek törése és beázás; földmozgás, ismeretlen üreg beomlása; jégverés és hónyomás; idegen légi és földi járművek
által okozott károk; elektromos áram okozta tűzkár ellen nyújt védelmet.

— Kiegészítő betöréses lopás- és rablásbiztosítás: betöréses lopás; rablás; küldöttrablás ellen nyújt védelmet.
— Kiegészítő üvegtörés-biztosítás: épületek meghatározott funkciójú üvegeinek törése, repedése miatt előálló károkra nyújt fedezetet.
— Kiegészítő tűzüzemszünet-biztosítás: az alapbiztosítás által megtérített dologi károk következtében a biztosítottnál megszakadó
üzemmenet miatt keletkező, a feltételekben meghatározott veszteségek (elmaradt nyereség, a biztosítottat az üzemszünet alatt is
terhelő ﬁx költségek) fedezetére szolgál.
— Elektromos berendezések és készülékek biztosítása: elektromos és elektronikus eszközök speciális, teljes körű vagyonbiztosítása.
— Kiegészítő géptörés biztosítás: gépek, gépi berendezések, műszerek, járművek és munkagépek géptörés és gépbaleset miatt
bekövetkező káraira nyújt fedezetet.
— Kiegészítő géptörés üzemszünet-biztosítás: a géptörés biztosítás által megtérített dologi károk következtében a biztosítottnál
megszakadó üzemmenet miatt keletkező, a feltételekben meghatározott veszteségek (elmaradt nyereség, a biztosítottat az
üzemszünet alatt is terhelő ﬁx költségek) fedezetére szolgál.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás a szerződésben megjelölt magyarországi kockázatviselési helyeken bekövetkező károkra nyújt fedezetet. A felek megállapodása alapján lehetséges a fedezet kiterjesztése Magyarország területére, illetve meghatározott, Magyarországon kívüli területekre.



Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító minden kockázati kör (minden fent felsorolt modul) esetében kizárja a kártérítés köréből a következőket:
 a nem biztosított, illetve nem biztosítható vagyontárgyakat ért károkat,
 az önrészesedés mértékét el nem érő károkat,
 a büntető jellegű többletköltségeket, a termelési folyamat leállásából, szüneteléséből származó károkat (kivéve a megvásárolt
üzemszünet biztosításban fedezett károkat),
 a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló károkat,
 a károsodott vagyontárgy sértetlen tartalék alkatrészeinek, tartozékainak eredeti célú felhasználásának meghiúsulásából
származó károkat,
 a normalizált hiányként – káló – elszámolható károkat,
 készpénz, értékpapír, tervek, dokumentációk, üzleti könyvek, okmányok és szoftverek károsodásának következményeként keletkezett károkat,
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 a vagyontárgyak avultságával, karbantartásának elmulasztásával vagy az üzemeltetési szabályok be nem tartásával keletkező
károkat,
 hasadóanyagok robbanásával, nukleáris reakcióból vagy sugárzásból, ionizáló vagy lézersugárzásból keletkező, vagy nukleáris
energia, -tüzelőanyag (hulladék) előállításával, tárolásával vagy kezelésével kapcsolatos károkat,
 a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítás által
fedezett károkat,
 gépi adathordozókon tárolt dokumentációk, tervek, szellemi termékek kárait,
 a társadalmi rend megbomlását eredményező, a feltételekben tételesen felsorolt eseményekkel (pl. háború, sztrájk, forradalom,
terrorcselekmények stb.) kapcsolatban felmerült károkat,
 azbeszt felhasználásával kapcsolatos bármely károkat.
A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárások pontos és részletes listáját az általános biztosítási feltételek tartalmazzák! Az egyes
modulok speciális feltételeit tartalmazó különös feltételek további, az adott kockázati körre vonatkozó speciális kizárásokat is tartalmaznak!

!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosító mentesülését eredményezheti:
!
a jogellenes, súlyosan gondatlan vagy szándékos károkozás a szerződő/biztosított vagy a biztosított feltételben meghatározott
hozzátartozója, tagja, munkavállalója által,
!
ha a szerződő/biztosított megsérti a közlési, változás bejelentési, kárbejelentési vagy kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettségét,
!
ha a biztosított megsérti a biztosító által írásban adott utasításokat, előírásokat.
A biztosítás az egyes fedezetek, illetve szolgáltatások tekintetében összegszerű és egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést, biztosítási
összeget, limitet, elévülési idő) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a biztosítási szerződésben.
A fenti felsorolás példálózó jellegű, a mentesülés és korlátozás eseteinek pontos és részletes listáját az általános és kiegészítő biztosítási feltételek tartalmazzák!

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat az alábbi kötelezettségek terhelik:
— a szerződés megkötésekor közlési kötelezettség,
— a szerződés tartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség,
— kár esetén kárbejelentési, kárenyhítési és információ-adási kötelezettség,
— a szerződőt díjﬁzetési kötelezettség terheli a választott díjﬁzetési ütemezésnek megfelelően.

Mikor és hogyan kell ﬁzetnem?
A biztosítás díja banki átutalással ﬁzetendő.
— határozott tartamú szerződés díjának megﬁzetése egy összegben, a szerződés kezdetekor esedékes,
— a határozatlan tartamú szerződés első díjának vagy díjrészletének megﬁzetése a szerződés kezdetekor, a további díjak vagy díjrészletek megﬁzetése a választott díjﬁzetési gyakoriságnak (éves, féléves, negyedéves) megfelelően mindig az adott időszak első
napján esedékes.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A határozott tartamú szerződés kezdetének és végének időpontját a biztosítási szerződés (ajánlat, kötvény) tartalmazza.
A határozatlan tartamú szerződés kezdetének időpontját a szerződés (ajánlat, kötvény) rögzíti. A szerződés megszűnhet:
— a felek valamelyikének rendes felmondásával az évforduló napján,
— a biztosított, biztosított vagyontárgy(ak)ra vonatkozó biztosítási érdekének megszűnésével (érdekmúlás),
— díjnemﬁzetés esetén a díjfelszólító levélben közölt póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára viszszamenő hatállyal megszűnik (kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti, vagy díjhalasztást
ad díjrendezettség utolsó napjára visszamenőleg).

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A 3 éves vagy annál rövidebb határozott tartamú szerződés nem szüntethető meg. A 3 évnél hosszabb tartamú szerződés a 4. évtől
évfordulóra felmondható.
A határozatlan tartamú szerződés megszüntethető:
— az évfordulóra való felmondással,
— érdekmúlás esetén annak bejelentésével és igazolásával,
— a felek közös megegyezésével.

