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Külföldi Beutazók Kezesi Biztosítása

Biztosítási termékismertető
A társaság: Cig Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más
dokumentumokban érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?
Pénzügyi megfelelőség biztosítása a nem EU tagállamból érkező Olaszországba beutazók számára a
Belügyminisztérium 1998/286 (július.25.) számú rendelete, valamint 2000. március 1-i irányelve alapján

Mire terjed ki a biztosítás?
A Biztosító kezességet vállal a Szerződőért és kötelezi magát, hogy a Kedvezményezett
Olaszországban történő tartózkodása alatt, amely időtartam a biztosítási kötvényen feltüntetésre
kerül, továbbá a biztosítási kötvényben meghatározott kártérítési limit erejéig teljesíti a
Kedvezményezett részére mindazon fizetési kötelezettségeket, amelyeket a Szerződő elmulasztott
teljesíteni noha arra jogszabályi előírás alapján köteles lett volna.
Egy Szerződő és a vele egy háztartásban élők összesen legfeljebb 5 beutazóért vállalhatnak
kezességet, maximum 20 000 EUR aggregált limit erejéig. Ettől a korlátozástól Biztosító egyedi döntés
alapján eltérhet.
Az alábbi limitek egy beutazóra vonatkoznak, tehát amennyiben a Szerződőnek ugyanazon időben
több érvényes szerződése is van, ezek a limitek összeadódnak, de a káreseményenkénti limit ebben
az esetben is az adott kötvényen szereplő limit. Egy kötvény csak egy beutazóra adható ki.
Tartam
1- 5 napig fix
6-10 napig napi
11-20 napig fix
11-20 napig napi
20 nap felett fix
20 nap felett napi
30 nap
90 nap
180 nap

Limit
269,60
44,93
51,64
36,67
206,58
27,89
1 398,07
3 071,47
5 581,57

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
▪
azok a fizetési kötelezettségek, amelyekért a Biztosított nem a Kedvezményezett és a
Biztosított között létrejött főkötelezettséget megalapító tagállami, illetve európai uniós
norma, illetve szerződés alapján, az abban szabályozott minőségében tartozik felelősséggel.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
▪

▪

Amennyiben a biztosítási szerződési feltételek előírják, a Biztosító letét-, illetve biztosíték
adását követelheti meg a Biztosítottól azokban az esetekben, amelyeket a vonatkozó
biztosítási feltételek felsorolnak.
A Szerződő kötelezi magát, hogy megtéríti a Biztosító részére mindazon tőke, kamat és
költség összegét, amelyet a Biztosító megbízásából biztosítási szerződés alapján kifizetni
köteles, továbbá a Szerződő e körben kifejezetten lemond mindenfajta kifogásról, ideértve a
c.c. 1952. szakaszában foglalt eseteket is.
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▪

A Szerződő köteles megtéríteni valamennyi költséget, amely a regressz igény
érvényesítésével, vagy egyébként a biztosítási szerződésből fakadóan a Biztosítónál
felmerült.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási védelem az Olaszországban és az Európai Unió más tagállamában okozott, továbbá
bekövetkezett károkkal összefüggő fizetési kötelezettségekre terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
▪
▪
▪

közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
díjfizetési kötelezettség,
együttműködési és kárenyhítési kötelezettség,
a Biztosító helytállása esetén megtérítési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
▪
▪
▪

a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
a díjfizetés a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével
egy összegben történik; banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással,
a biztosítási díjat a Biztosítási kötvény kiállítását megelőzően kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
▪
▪

a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
a biztosítási fedezet megszűnik különösen
o
a szerződésben meghatározott tartam lejáratának napján,
o
a Kedvezményezett mentesítő nyilatkozatának kiállításával, amennyiben az korábbi,
mint a biztosítási szerződésben rögzített tartam lejárata.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
▪
▪

a Kedvezményezett által kiállított mentesítő nyilatkozat Biztosítónak történő megküldésével,
vagy
szabályszerűen kitöltött és valamennyi szükséges aláírással ellátott írásbeli törlési kérelem
Biztosítónak történő megküldésével.

