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KöBE Kötelezô gépjármûfelelôsségbiztosítás (KGFB)

Ezzel a termékismertetôvel szeretnénk áttekintést nyújtani, milyen elemeket tartalmaz, és hogyan mûködik
a KöBE Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítása, mire kell figyelni a szerzôdés megkötésekor és annak tartama alatt.
A biztosításra vonatkozó teljes körû tájékoztatás a szerzôdési feltételekben, az ügyféltájékoztatóban
és a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben érhetô el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A KöBE Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás olyan felelôsségbiztosítás, amely a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.
törvény alapján fedezetet nyújt a biztosított gépjármû üzemeltetése során harmadik személynek okozott károk esetében.

Mire terjed ki a biztosítás?
 A biztosított gépjármû üzemeltetése során
harmadik személynek okozott dologi kár.
 A biztosított gépjármû üzemeltetése során
harmadik személynek okozott személyi
sérüléses kár.



Mire nem terjed ki a biztosítás?
 A károkozó személy saját sérüléseire.
 A károkozó gépjármûben elhelyezett tárgyakon keletkezett
sérülésekre, ha ezek nem a gépjármûben utazók személyi
használatát szolgálták.
 A károkozó gépjármûben keletkezett károkra.
 Az útburkolatban keletkezett károkra, amennyiben az
a gépjármû balesete nélkül jött létre.
 A gépjármû – forgalomban való részvétele nélkül –
munkagépként való használata során keletkezett károkra.
További kockázati kizárásokat az általános szerzôdési
feltételek és a 2009. évi LXII. törvény tartalmazza.

!

Biztosítási fedezet maximuma: dologi károk esetén
1.220.000 euró egy biztosítási esemény vonatkozásában.
Személyi sérülés esetén 6.070.000 euró egy biztosítási
esemény vonatkozásában.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosítási az alábbi eseményeket nem fedezi:
! A gépjármûverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során
történô károkozásra.
! A jármû balesete nélküli környezetszennyezési károkra.
Biztosítási szolgáltatást a biztosító csak a meghatározott
biztosítási fedezet maximumáig nyújt.
További korlátozásokat az általános szerzôdési feltételek és a
2009. évi LXII. törvény tartalmazza.

Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítási fedezet az EGT államok területe, illetve Svájc, valamint a Nemzetközi Zöldkártya Egyezményhez csatlakozott azon
országok területe, amelyek nemzeti irodájával a Magyar Nemzeti Iroda a Belsô Szabályzatnak megfelelô kétoldalú megállapodást
kötött.
Információ: http://mabisz.hu/hu/gepjarmu-karrendezesi-iroda/nemzeti-iroda.html

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

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

A teljeskörû kötelezettségek felsorolását a szerzôdési feltételek tartalmazzák.
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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, negyedéves.
Választható fizetési módok: csekkes, átutalás, banki lehívás, bankkártyás, csoportos beszedési megbízás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a szerzôdésben meghatározott idôpontban, ettôl eltérô módon az üzembentartói jog késôbbi idôpontra
bejegyzése esetén ennek a jármûnyilvántartásba bejegyzett idôpontjában kezdôdik, és a szerzôdés megszûnéséig tart.
A biztosítási fedezet megszûnik a jármû eladása, vagy az üzembentartói jog megszûnésének idôpontjában, évfordulóra történô
felmondás esetén az évforduló napján, határozott idôtartamú szerzôdés esetén a lejárat napján, díjnemfizetés esetén a türelmi idô
elteltével.

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.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás (tulajdonjog/üzemeltetési jog átruházás, forgalomból kivonás, totálkár), lehetetlenülés (gépjármû lopáskára)
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