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KöBE Parkolás Biztosítás

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

Milyen típusú biztosításról van szó?
A KöBE Parkolás Biztosítás olyan kárbiztosítás, mely legfeljebb a biztosítási összeg erejéig, a biztosított gépjármûben parkolással összefüggésben
bekövetkezett károkra nyújt fedezetet.

Mire terjed ki a biztosítás?
 Parkolás során bekövetkezô
karosszériasérülés
 Feltörés, vandalizmus
 Saját hibás károkozás
 Segítségnyújtás



Mire nem terjed ki a biztosítás?
 Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris,
mérgezô, vagy vegyi anyagok miatt keletkezett károk.
 A biztosított gépjármû nem rendeltetésszerû használata,
vagy szabálytalan parkolással összefüggésben keletkezett
károk.
 Természeti események miatt, be/kipakolás során
bekövetkezô károk.
 Nem véletlen, balesetszerûen bekövetkezett károk.
 A gépjármûre szerelt kiegészítô tartozékokban,
vontatmányban, szállított vagyontárgyakban keletkezett
károk.
 Gyári, gyártási hibákra, korábbi szakszerûtlen javításra
visszavezethetô károk.
 Sporteszközként történô használattal összefüggésben
keletkezett károk.
 Használat kiesés miatt felmerült költségek.
 Karbantartás elmulasztása miatti károk.
 Esztétikai értékcsökkenésbôl eredô károk.
 A jármû vezetôje nem rendelkezik vezetôi jogosultsággal,
vagy a gépjármûvet jogtalanul vette használatba.
 Lejárt forgalmi engedéllyel közlekedô, forgalomból kivont,
vagy KGFB fedezettel nem rendelkezô jármû károk.

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

!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
!
!
!

Biztosítási összeg: A kötvényben pénzben (HUF) meghatározott összeg. Biztosítási esemény bekövetkezésekor
ez az összeg a kártérítés felsô határa. (50.000 Ft)

A Parkolás biztosítás csak a biztosított gépjármûre
vonatkozhat.
Jármû össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot.
A szolgáltatási limit korlátozások. Fedezet feltöltés hiányában
a szolgáltatási limit a kárkifizetés összegével csökken.

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?
 Magyarország teljes területén.
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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 gyakoriság: éves.
Választható fizetési módok: csekkes, átutalás, banki lehívás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Parkolás biztosítás határozatlan tartamú. A kockázatviselés kezdô idôpontja egyidôben kötött KGFB és Parkolás biztosítás esetén
az aláírás idôpontja, korábban kötött KGFB szerzôdés esetén az aláírást követô nap 0 órája, vagy igény esetén ettôl késôbbi
idôpont. Amennyiben a Biztosító ellenajánlatot tesz, abban az esetben az ellenajánlaton feltûntetett idôpont. 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 a Parkolás biztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás, lehetetlenülés
- Biztosítási esemény bekövetkezése
- Díjfizetés elmulasztása
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