Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Biztosítási termékismertető
Generali Biztosító Zrt. 		
Magyarországon bejegyzett biztosító

Termék: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
• Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételek,
• Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei,
• Általános vagyonbiztosítási feltételek,
• Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések.
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Olyan felelősségbiztosítás, amely alapján a biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben (a továbbiakban: Gfbt.)
meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosított gépjármű üzemeltetése során harmadik személynek okozott károk esetén,
biztosítási díj megfizetése ellenében.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosított gépjármű üzemeltetése során
harmadik személynek okozott dologi kárra.
A biztosított gépjármű üzemeltetése során
harmadik személynek okozott személyi sérülés kárra.
A biztosítási összeg:
• egy biztosítási esemény
vonatkozásában dologi károk esetén
1 300 000* €;
• egy biztosítási esemény
vonatkozásában személyi sérülés
esetén 6 450 000* €.
Választható kiegészítő biztosítások:
• AutósTárs gépjármű jogvédelmi
biztosítás,
• Bennülők balesetbiztosítása,
• Kátyúkár biztosítás,
• Vihar- és jégkár biztosítás,
• Vad- és háziállatkár biztosítás,
• Műszaki segítségnyújtás,
• Baleseti assistance,
• Önvédelem kiegészítő biztosítás,
• Poggyász és gyermekülés kiegészítő
biztosítás.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás nem terjed ki a Gfbt. szerint kizárt kockázatokra és károkra,
így arra a kárra, amely:
a károkozó gépjárműben elhelyezett tárgyakban keletkezett, ha
ezek nem a gépjárművel utazók személyi használatára szolgáló tárgyak;
a károkozó gépjárműben keletkezett;
a károkozó gépjármű biztosítottjainak egymással szembeni igényéből származó dologi kárként, illetve elmaradt haszonként keletkezett;
sugárzó, toxikus anyagok és termékek hatására, vagy az egészségügyi hatóságok részéről a sugárzás káros hatásainak megszüntetését célzó intézkedések folytán keletkezett;
a gépjármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezett;
a gépjármű – forgalomban való részvétele nélkül – munkagépként
való használata során keletkezett;
álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás következtében keletkezett;
üzemi balesetnek minősül, és a gépjármű javítási vagy karbantartási munkái során keletkezett;
gépjárműversenyen vagy az ahhoz szükséges edzés során következett be;
környezetszennyezéssel a gépjármű balesete nélkül keletkezett;
a gépjármű üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban folyamatos állagrongálással okozott, illetőleg állagromlásból adódott;
háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményeként keletkezett.
Kiegészítő biztosítás választása esetén nem biztosítottak továbbá a
biztosítási feltételekben kizárt események, károk.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
A biztosítási szolgáltatás felső határa a biztosítási összeg.
* Eurónak megfelelő Ft összeghatárig.

Nysz.: 23408

A biztosító az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését
követelheti a Gfbt-ben meghatározott esetekben és az ott
meghatározott személyektől.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási fedezet a Zöldkártya Egyezményhez csatlakozott országokra terjed ki.
Bővebb információ: http://mabisz.hu/nemzeti-iroda/

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A gépjármű üzemben tartóját:
• biztosításkötési kötelezettség,
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információ adási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
Az alábbi táblázatban megtalálhatóak a választható fizetési mód és ütem kombinációk:
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A biztosítási díjat bankkártyával is megfizetheti szerződése díjfizetési
gyakoriságának megfelelően.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése (a biztosítási fedezet) a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában, a Gfbt. 4. § (3) bekezdésében meghatározott üzemben tartó által kötött szerződés esetén az üzemben tartói jogosultság
keletkezésének – járműnyilvántartásba bejegyzett – időpontjában – de legkorábban a biztosítási szerződésben megállapított időpontban, ennek
hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában – kezdődik és a szerződés megszűnéséig tart. A gépjármű forgalomból történő ideiglenes
kivonásának időszaka alatt a biztosítási védelem szünetel és a szerződő díjfizetési kötelezettsége sem áll fenn.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződő a biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet továbbá:
• a felek közös megegyezésével,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• a gépjármű forgalomból történő végleges, vagy 12 hónapnál hosszabb időre történő kivonásával.

