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KöBE ÖNRÉSZ Biztosítás

Ezzel a termékismertetôvel szeretnénk áttekintést nyújtani, milyen elemeket tartalmaz, és hogyan mûködik a KöBE ÖNRÉSZ Biztosítása. A biztosításra vonatkozó teljes körû tájékoztatás a szerzôdési feltételekben és az ügyféltájékoztatóban érhetô el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A KöBE ÖNRÉSZ Biztosítás bármely töréskár elemet is tartalmazó CASCO biztosítási szerzôdésben biztosított gépjármûvet ért káresemények kapcsán nyújt fedezetet, amelynél a CASCO kárkifizetésénél önrészesedés került levonásra.

Mire terjed ki a biztosítás?
 Bármely, töréskár elemet is tartalmazó,
CASCO biztosítási szerzôdésekben
biztosított, a gépjármûvet ért olyan
káreseményekre nyújt fedezetet, amelyekre
történô kárfizetés során a CASCO biztosítója
önrészt vont le.



Mire nem terjed ki a biztosítás?
 Önrészesedés alatti károk.
 Más biztosítás alapján megtérülô önrészesedés.
 Nem biztosítás esemény (pl. méltányosság) kapcsán
történô kifizetésbôl levont önrész.
 Nem téríti meg a biztosító az alap önrészesedést
meghaladó önrész mértékét.
 Nem biztosíthatók a bérbevett, bérbe adott, ideiglenesen
birtokolt, megôrzésre átvett gépjármûvek; oktató jármûvek,
egyedi kivitelezésû jármûvek; amerikai piacra gyártott
jármûvek, sportautók, cabriók.
 Olyan gépjármû CASCO kárból levont önrészesedésére,
mely 120 kW-nál nagyobb motorteljesítményû, vagy 3500
kg-nál nagyobb össztömegû, vagy a szállítható személyek
száma több mint 7 fô, vagy a vásárláskori új értéke
meghaladja a 9 MFt-ot, vagy a szerzôdés megkötésekor
10 évnél idôsebb.
 Szállított jármûben a szállítás közben keletkezett károk.
 Karbantartás elmulasztása miatti károk.
 Következményi károk.

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási
események közé. Ilyen esetekben a biztosító nem teljesít szolgáltatást.

!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
!
!
!

Kártérítési összeg: a szerzôdésben meghatározott, és a
kötvényben feltûntetett mértékû önrészt téríti meg, de
maximum a hatályos ALAP CASCO biztosítás ALAP ÖNRÉSZÉT, azokban a kifizetéssel véglegesen lezárt káresetekben, amelyekben az ALAP BIZTOSÍTÓ kárkifizetés során önrészt vont le.

Az ÖNRÉSZ biztosítás csak egy gépjármûre vonatkozhat.
A biztosítás tartama alatt a szolgáltatás egy alkalommal
fizethetô. A kifizetést követôen a szerzôdés megszûnik!
Szolgáltatási limit típusú korlátozások.

Mentesülés: a biztosító valamilyen törvényben, szabályzatban vagy a
szerzôdésben rögzített ok miatt megtagadhatja a szolgáltatást. A biztosító akkor mentesülhet a fizetés alól, ha a kárt a biztosított vagy a szerzôdô, illetôleg a közös háztartásban élô hozzátartozók jogellenesen és
szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták.

Hol érvényes a biztosításom?
 Az ÖNRÉSZ Biztosítás területi hatálya megegyezik az ALAP CASCO biztosítás területi hatályával. Magyarországon, illetve
Magyarország közigazgatási határain kívül azokban az országokban bekövetkezett eseményekre szolgáltat, amelyekben
a bekövetkezett káresemény az ALAP CASCO feltételei szerint is biztosítási eseménynek minôsül.
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Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

Tájékoztatási kötelezettség.
Közlési és változás-bejelentési kötelezettség.
Díjfizetési kötelezettség.
Káresemény határidôn belüli bejelentése.
Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésének napján esedékes. Minden további díjrészlet mindig annak az idôszaknak az
elsô napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.
Választható fizetési gyakoriságok: éves, féléves, negyedéves.
Választható fizetési módok: csekkes, átutalás, banki lehívás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
Az ÖNRÉSZ biztosítás határozatlan tartamú. A kockázatviselés kezdô idôpontja egyidôben kötött CASCO és ÖNRÉSZ biztosítás
esetén az aláírás pontos idôpontja, vagy ennek hiányában az aláírást követô nap 0 órája. Az ÖNRÉSZ biztosítás
kockázatviselésének legkorábbi kezdete a CASCO biztosítás kockázatviselésének kezdô idôpontja. Már meglévô CASCO
biztosításhoz utólag kötött ÖNRÉSZ biztosítás esetén a kockázatviselés kezdô idôpontja a szerzôdés hatálybalépését követô
31. nap. A biztosító kockázatviselése a szerzôdés bármely okból történô megszûnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerzôdést?
A szerzôdést a szerzôdött felek (szerzôdô, biztosító) a biztosítási évfordulóra felmondhatják. A felmondás írásban történhet, oly
módon, hogy arról a másik fél az évforduló elôtt 30 nappal tudomást szerezzen.
A szerzôdött felek egyezô akarata esetén közös megegyezéssel is megszûnhet az ÖNRÉSZ biztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás, lehetetlenülés
- Alap CASCO biztosítás megszûnése
- Biztosítási esemény bekövetkezése
- Díjfizetés elmulasztása
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