Gépjármű biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország
A termék: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB)
A fenti termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az UNION-Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Ügyfél-tájékoztatóban és Biztosítási Feltételekben érhetők el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A KGFB egy felelősség típusú biztosítás, amely a károsultvédelem szem előtt tartásával a jármű üzemeltetése során a Biztosított által
okozott azon károkat téríti meg a károsult számára, amelyért a Biztosított a magyar jog szerint helytállni tartozik. Ezt a típusú biztosítást
minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartójának kötelező megkötnie és hatályban tartania.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás a jármű üzemeltetése során okozott
dologi és személyi sérüléses károkra, valamint
az ezekre visszavezethető sérelemdíjra nyújt
fedezetet
A fedezet mértéke biztosítási eseményenként
dologi károk esetén 1 220 000, személyi sérüléses
károk esetén 6 070 000 Euronak megfelelő forint
összeghatárig terjed

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek pl.:
A biztosított – károkozó – járművében keletkezett
károk,
A károkozó személy saját sérülései,
A biztosítottak egymással szembeni igényéből
eredő dologi károk, valamint az elmaradt
haszonként keletkezett igények

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek
közt:
A gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés
során történő károkozás,
Az álló járműre történő fel-, illetve az arról való
lerakodás következtében bekövetkezett károkozás,
A jármű balesete nélküli környezetszennyezési
károkozás

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a Zöldkártya Rendszerbe tartozó
területekre
a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekről a MABISZ oldalán tájékozódhat (http://mabisz.hu/hu/gepjarmu-karrendezesiiroda/nemzeti-iroda)

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•
•
•

Szerződéskötési kötelezettség az üzembentartói jog keletkezésétől
Közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt
Díjfizetési, és baleseti adó fizetési
Együttműködési és kárenyhítési

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 díjfizetés történhet egy, kettő, négy, avagy tizenkettő részletben a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak
figyelembe vételével; postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel,
avagy bankkártyás teljesítéssel
– A biztosítási díjat és a baleseti adót annak esedékességétől számított 60. napig meg kell fizetni, különben a szerződés
megszűnik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
– A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
– A biztosítási fedezet megszűnik különösen
o A jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján
o Évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján
o Határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján
o Díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
– Évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően
– A szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is
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