ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
az MKB Bank Nyrt. bérszéfeiben elhelyezett vagyontárgyak biztosításáról
Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosított vagyontárgyakban, vagy azok részeiben, a biztosítási időszak alatt, hirtelen balesetszerűen véletlen, váratlan, előre nem látható, külső okból – a kockázatviselési helyen
bekövetkező, és a biztosított vagyontárgyak károsodásával, megsemmisülésével vagy eltűnésével járó olyan kár, melynek oka nem esik a biztosítási feltételekben meghatározott kizárások alá, valamint amely eseményekre vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési kötelezettségét, továbbá amely javítást, vagy
pótlást, helyreállítást tesz szükségessé.
Milyen vagyontárgyak helyezhetők el a széfekben?
-

különféle értéktárgyak, ingóságok, okmányok és egyéb iratok.

Milyen vagyontárgyak nem helyezhetők el a széfekben?
-

-

készpénz, bármely törvényes fizetőeszköz, devizanemétől függetlenül;
sugárzó, hasadó-, tűzveszélyes, maró anyagok, vagy olyan vegyszerek, melyek kellemetlen
szagot árasztanak, és/vagy egyéb személy-, környezetkárosító hatást idézhetnek elő;
öngyulladásra képes, vagy tüzet, robbanást okoz(hat)ó anyag/dolog;
élőlény, folyamatos karbantartást, állagmegóvást, gondoskodást igénylő értéktárgy, eszköz,
romlandó dolog;
a Banknál működő elektronikus rendszert megfigyelő, „lehallgató”, zavaró károsító
anyag(ok), eszköz(ök), illetve bármely olyan eszköz vagy dolog, amely a Bank épületének,
vagy a Bank alkalmazottainak biztonságát veszélyeztetheti;
vegyszer, gyógyszer;
fegyver, lőszer (érvényes lőfegyver tartási engedély esetén sem);
olyan dolog, melynek ügyfél általi birtoklását jogszabály bünteti, tiltja, korlátozza;
olyan dolog, amely a (más) széfben elhelyezett értéktárgy elmágneseződését okozhatja.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
-

terrorizmus;
amelyeket háborús események, megszállás, harci cselekmények bármely fajtája okozott;
amelyeket harci eszközök okoztak;
nukleáris energia károsító hatása;
amely felkelés, lázadás, zavargás, tüntetés fosztogatás, sztrájk miatt, vagy velük bármilyen
módon összefüggésben keletkeztek;
a károsodott vagyontárgyak olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják;
a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulásából keletkeztek.

(A kizárt kockázatok teljes felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza.)
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Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

káresemény bekövetkezése esetén a kárrendezéshez szükséges dokumentumok bemutatási
kötelezettsége.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
-

a biztosításért külön nem kell fizetni, a széf bérleti költsége tartalmazza a biztosítási díjat is.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
-

a széf bérlésnek megfelelően kezdődik és zárul a biztosítási fedezet.

(Azonban a kockázatviselés vége legkésőbb a széfekre vonatkozó biztosítási szerződés
megszűnésének napja.)
Hogyan szüntethetem meg a bérelt széfre vonatkozó biztosítási fedezetet?
-

a széf bérleti szerződésének megszűnésével automatikusan a biztosítási fedezet is megszűnik.
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