Vezető tisztségviselők
felelősségbiztosítása
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban – az Ön ajánlatában,
kötvényében és biztosítási feltételeiben – érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A felelősségbiztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott eseményekre nyújt szolgáltatást az ott meghatározott
módon és mértékben.

Mire terjed ki a biztosítás?
A vezető tisztségviselők helyett minden kárra;

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek pl.:

A társaságnak minden olyan kárra, amelyet a
társaság a vezető tisztségviselő helyett megtérített;

azok károk, amelyek tekintetében a társaság már
helytállt a vezető tisztségviselő helyett;

A biztosítási eseménnyel kapcsolatos hivatalos
vizsgálat költségeire;

az adók, a fizetések illetve munkaviszonnyal
kapcsolatos juttatások;

Minden kárra a más társaságnál külső igazgatói
megbízatást betöltő személy helyett, illetve

azok a tételek, amelyek a vonatkozó törvények
szerint biztosítással nem fedezhetőek;

a társaságnak minden olyan kárra, amelyet
a társaság a más társaságnál külső igazgatói
megbízatást betöltő személy helyett megtérített;

azok a károk, amelyeket a Biztosított nem a
biztosított tevékenységgel összefüggésben
okozott;

A vezető tisztségviselők vagyoni biztosítékának
díjára, illetve

a Biztosított jogtalan anyagi előny- vagy
haszonszerzésre irányuló vagy azzal összefüggő
magatartásával kapcsolatos károk;

a büntető eljárással kapcsolatosan felmerült
költségeire és
tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával
kapcsolatos eljárás költségeire.

csalás, illetve más szándékos bűncselekménnyel
kapcsolatos károk;
korábbi kárigények;
testi sérüléses és dologi károk;
az Amerikai Egyesült Államokban érvényesített
kárigények.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Biztosító nem fizeti:
az önrész alatti károkat;
a károk biztosítási összeget meghaladó részét;
a biztosítási szerződésben kizárásokkal, mentesülésekkel kapcsolatban felmerülő károkat.

Hol érvényes a biztosításom?
Az egész világon, kivéve az Amerikai Egyesült Államokban érvényesített kárigényeket.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•
•
•

díjfizetési kötelezettség;
közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt;
kárigények érvényesítéséről szóló vagy kárkörülményekre vonatkozó bejelentés;
együttműködés a jogi védekezésben.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
• a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint,
• a biztosítás első díja a Biztosító kockázatviselés kezdetének első napján esedékes, a folytatólagos díj pedig annak a díjfizetési
időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
• a biztosítási fedezet megszűnik különösen
oo érdekmúlás esetén,
oo évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
oo határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
oo díjnemfizetés esetén a feltételekben meghatározott módon szűnik meg.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Határozatlan tartamú szerződés esetén évfordulóra indoklás nélkül írásban felmondható legalább 30 nappal a biztosítási
évfordulót megelőzően.

