ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Az Ön által vásárolt berendezésre a Frektan Kft. és a Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft. mint
szerződő ( Közvetítő ) Genelektronik, Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú
biztosítása szerződést kötött a Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel.
A biztosítás a hagyományos vagyonbiztosítási kockázatokon túl (pl. tűz, elemi kár, betöréses lopás)
teljes körű védelmet nyújt az emberi, technikai veszélyforrásokra, is mint például kezelési hiba,
gondatlanság, ügyetlenség, rosszindulatú rongálás, valamint a külső mechanikus hatások miatt
bekövetkező károkra is.
Kivonat a feltételekből, a biztosítás a vonatkozó feltételek szerint érvényes:
A biztosítás például a következő károkat téríti:
 tűz, villámcsapás, robbanás, betöréses
lopás
 víz, nedvesség vagy folyadék minden
fajtája
 földcsuszamlás, talajsüllyedés, sziklaomlás
 jégverés, árvíz, lavina, hónyomás, vihar
 a kezelési hiba gondatlanság rosszindulatú
rongálás
 elektromos energia közvetlen hatásai
légköri elektromosság közvetett hatása
 külső események mechanikus hatásai
 nem hordozható berendezéseknél a
vásárlás és az üzemeltetés helye közötti
szállítási útvonalon bekövetkező károk
 hordozható berendezések esetén a Magyar
Köztársaság területén bárhol az
üzemeltetés és használat során
bekövetkező károk
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Nem térülnek például a következő károk:










Nem rendeltetésszerű használat, illetve a
gyártó utasításainak figyelmen kívül
hagyása miatti károk
A tartós vegyi, termikus, mechanikus,
elektromos vagy elektromágneses hatások
közvetlen következményei,
Öregedési, ill. anyagfáradási jelenségek
vagy korrózió, rozsda,
Zavargás, sztrájk, nukleáris energia
Normál időjárási hatások
Esztétikai hibának számító sérülés
karcolódás
Szoftver- illetve vírusproblémák a
számítógépben.
Elvesztés, eltűnés, lopás, beleértve
gépjárműből, gépjárművel együtt történő
eltulajdonítást
Felelősségi károk
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VONATKOZÓ FELTÉTELEK, KOCKÁZATKIZÁRÁSOK:
-Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF)
-Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei (ELBKF)
-EL.13/A Külön Feltétel (Minimális mechanikai védelem)
-EL.12. Külön feltétel (Biztosítás szállítási kockázattal) hordozható berendezések esetén.
-Az ELBKF II fejezet 1.9 pontjától elétérően a lopás, beleértve gépjárműből, gépjárművel együtt történő eltulajdonítást kizárásra
kerül.
-Betöréses lopáskár esetén a biztosító csak akkor teljesít kártalanítást, ha a vagyontárgyak az EL.13/A Külön Feltétel (Minimális
mechanikai védelem) szerinti mechanikai védelemmel rendelkező lezárt helyiségben üzemelnek, vagy kerültek elhelyezésre.
- Nem hordozható berendezések esetén a kockázatviselés kiterjed a vásárlás és az üzemeltetés helye közötti szállítási útvonalra a
Magyar Köztársaság területén belül. Szállítás közben a biztosítási védelem előfeltétele, hogy a gépek és berendezések szállítása az
eredeti gyári csomagolásban történjen, valamint azok megfelelően rögzítve legyenek. Gépjárműből, gépjárművel együtt történő lopás
kockázat kizárásra kerül.
- Számítógépre előtelepített szoftverek (Original Equipment Manufacturer szoftverek) OEM szoftverek esetén eltérően az ELBKF I.
fejezet 1.2 pontjától, valamint az EL. 22 külön feltételtől a biztosítási fedezet kiterjed a berendezés belső, felhasználó által nem
cserélhető adathordozóján tárolt, gépjegyzékben feltüntetett vásárolt programokra.
-A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon károkra amelyekre vonatkozóan jogszabály vagy szerződés alapján a kártérítési
kötelezettség a gyártót terheli, még esetben sem ha a gyártó kártérítési felelősségét tagadja.
-A kockázatviselés kezdete a berendezés szaküzletben történő átvételének időpontja, házhozszállítás esetén a szállítótól a biztosítási
helyen történő átvétel időpontja.
A kockázatviselés helye:
-Hordozható berendezések kivételével a vásárlás helye, az üzemelés helye, valamint a vásárlás helye és az üzemelési helye közötti
legrövidebb szállítási útvonal a Magyar Köztársaság területén belül.
-Hordozható berendezések esetén a Magyar Köztársaság területe
Káreseményenként 5 000 Ft önrészesedés levonásra kerül.

Kárbejelentés, további információ:
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