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Tlszte|t UglelÜnk!

A hajÓzás akkor élmény,
ha a végénbiztonságbatr révbe ér

Örömmel üdvözöljük Önt a Generali Biztosító Zrt. biztosítoüainak körében!
Társaságunk ahazai biztosítási piac meghatározó képviselőjeként immár több mint 10 éve foglalkozik vízi járművek fele|Ősség- és casco biztosÍtásával. Tájékoztatjuk, hogy társaságunk az IVASS által vezetett olasz BiztosÍtói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon
szereplő Generali Gsoporthoz tartozik.
A társaság neve: Generali Biáosító Zrt.
A társaság alaptőkéje (egyzett tőkéje): 4 500 000 000 Ft
Alap (egyzett) tóke ténylegesen rendelkezésre bocsátott összege: 4 500 000 000 Ft
A társaság székhelye: 1066 Budapest, Teréz krl. 4244.
A székhely állama: Magyarország
Cégjegyzékszáma: 01 -1 0-041 305

Adószáma:

1

o3o8o24-4-44

Nyilvántartja: a Fóvárosi Törvényszék Cégbirósága
Fő tevékenységi köre: nem-életbiáosítás
A társaság cégÍormája: részvénytársaság
Mt1ködési módja: zártkörű
Telefon:06 1 301 7100
A társaság egyedüli részvényese:Generali CEE Holding B.V.

Cégjegyzékszáma: Amszterdami Kereskedelmi Kamara nyilvántailásában 34275688
Székhelye: NL-1 112XN Diemen, Diemerhof 32
201 8. január 1 -jétől kezdődően évente jelentést tesz közzé a fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéról. A jelentés a biztosító honlapján (generali.hu) érhetó el.

A biztosító

A biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB vagy Felügyelet)
A Fe!ügyelet eIérhetőségei
Székhelye: 1054 Budapest' Szabadság tér &-9'
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP Postafiók777
Központi telefon: 06 1 489 9100
Központi Íax 06 1 489 9102
Webcím: http://mnb.hu/felugyelet
Ügyfélszolgálat címe: 1 013 Budapest, Krisztina krt' 39'
Ügyfélszolgálat telefonszáma : 06 40 2o3 77 6
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe:
ugyfelszolgalat@mnb.hu
FelhÍvjuk a figyelmét a FelÜgyelet Íogyasáóvédelmi honlapjára (http://mnb.hu/fogyasztovedelem)'
szehasonlítási segítő alkalmazásokra.

az ott elérhető tájékoztatókra és ösz-

Tájékoztatjuk, hogy a Balatoni Hajózásizrt. (BH Zrt.) és biáosítónk között létrejött Íe|elósségbiáosítási szeaódés alapján Ön a kikötőhely bérleti szerzódés létrejöttével és a biáosÍtási dijat is magában foglaló bérleti dij megfizetésévelaz alábbi feltételek szerinti kishajó
Íelelősségbiáosítási szolgáltatásunk védelmébenrészesÜl.

A biztosítÓ kockázatviselésének kezdete 2020. április 1. napja, amennyiben Ön a bérleti szerződést eddig az időpontig megköti és a
bérleti dijat megÍizeti. Ha a bérleti szeaődés megkötésére eá követően kerül sor, úgy a kockiízatviselés kezdete a bérleti szerződés
megkötésének napja, de legkorábban a bérleti dij megfizetésétkövetó nap 0.00 órája'

A biztosÍtó kockázatviselése a biáosÍtási dij hiánytalan megÍizetéseesetén 2020. november 30. napjáig tart.
Fethíviuk szíves Íigyelmé!hogy a biztosítottak nyitvántartása érdekében aBHZrL az ön szemétyes adatait (nét Iakcím/szék_
hely, lajstromszám) társaságunk részéreátadja. Amennylben ön nem kíván ieten biáosítási konstrukció szerint biáosítási
védelemben részesülni, vagy az adatok továbbítísához nem iárulholzá, úgy kériÍiIq hogy eá a BH Zrt Íelélegkésőbb 20í9.
december 31. napiáig' vagy eá követő szerződéskötés esetén a bérleti szerződés aláírásával egyidej{ileg írásban szíveskedjen
jelezni.
A biztosítási fedezet a vonatkozó feltételek' valamint az alábbi kizárások kivételével kiterjed a biztosított által' a vízi jármŰ birtoklásával
vagy használatával kapcsolatban, Magyarország területén okozott, ill. bekövetkezett minden olyan kána, amelyért a magyar jog szabályai szerint Íelelósséggel tartozik.

A biztosÍtási szeződésre irányadó további tájékoáatás és feltételek:
- Kikötó Yízi jármű felelósségbiztosítási feltételek (Nysz.: 19009) H07 záradékszerinti (Versenyzés) kiterjesztéssel
- Ügyféltájékoztató és a biáosítási szerzódésre vonatkozó általános rendelkezések
- Yízi jármrj felelősségbiáosítás biztosítási termékismertető
A vonatkozó biztosÍtási feltételek átvehetőek a kikötőmesternél, ill. megtekinthetőek a balatonihajozas.hu oldalon ''vitorláskikötők''
nÜpont a|att, vagy társaságunk honlapjáról generali.hu is letölthetóek'

KáÉérítési
limit:
önrész:
Biztosításidíj:

me-

2.000'000 Ft káreseményenként és évenkéntösszesen
a kár összegének 107o-a' de min. 10.000 Ft /káresemény
8.000 Ft /évhajó

Fehívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosító mentesülésének, és szolgáltatása korlátozásának Íeltételeit a vonatkozó biztosítási
f

eltétel ek ta

rt

almazzák.

Tájékoáatjuk továbbá, hogy a biáosítási fedezet a feltételekben rögzített kizárásokon túl nem terjed ki:
azokra a károkra melyek a vagyontárgy vízen való tartózkodásához szükséges hatósági engedélyek hiánya mellett követ-

-

-

keztek be,

avízijármű üzemeltetéséhez szükséges kellő létszímúés szakképzettségű személyzet hiányára visszavezethetően bekiivetkező károkra'
a hajó bérbeadásának (charter) tartama alatt bekövetkező káreseményekre.

A bekövetkező károk esetében bejelentésÜket a feltételekben leírtak szerint, az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:
Telefon:
+36 1 452 3333
+36 1 452 5578
Fax.:
felelossegikar.hu@generali.com
E-mail:
Levélben: Generali Biáosító Zrt., Felelősségi kárrendezési csoport, 1132 Budapest' Váci Út 3F38.

Tisztelettel:

Generali Biáosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz kn.42_44.

