Kezesi biztosítások
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Útdíj garancia biztosítás
A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban – az Ön ajánlatában,
kötvényében és biztosítási feltételeiben – érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az Útdíjfizetésre Kötelezettek Garancia Biztosítása a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (továbbiakban NÚSZ) által minősített, és a NÚSZal szerződést kötött vállalkozások/vállalkozók részére az útdíj utólagos megfizetésére kötött vagyoni biztosíték biztosítása. A Biztosítóval
szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet.

Mire terjed ki a biztosítás?
A Biztosító a törvényben foglalt előírások
mértékének megfelelő összegről fizetési
Garancia Nyilatkozatot (garancia kötelezvény)
állít ki az utólagos útdíj megfizetésére a Szerződő
részére a NÚSZ felé. A Biztosító a nyilatkozattal
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben
Szerződő az útdíj utólagos megfizetésére a NÚSZal kötött megállapodásból a NÚSZ felé fennálló
fizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a
Szerződő helyett a garancia nyilatkozat összege
erejéig kifizetést teljesít.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító kötelezettségvállalása nem terjed
ki garancia nyilatkozatban megjelölt összeget
meghaladó igények megtérítésére. A garancia
összege annak lejáratát megelőzően az adott
kötvényre teljesített kifizetések összegével
csökken;
Szerződőnek rendelkeznie kell a NÚSZ-al között
szerződéssel, ennek hiányában nem köthető
biztosítás.

A Biztosító csak olyan Szerződő részére bocsát ki
garancia nyilatkozatot, amely a NÚSZ pénzügyi
megfelelési előírásának (Szerződés utólagos útdíj
fizetés kötelezettség szolgáltatása) eleget tett.
A Biztosító kockázatviselése a garancia
kibocsátás időpontjában kezdődik, és a garancia
nyilatkozatban meghatározott időpontig , de
legfeljebb egy éves időtartamig hatályos.
A Biztosító és Szerződő közötti szerződés
megszűnése nem érinti a még hatályos garancia
nyilatkozatot.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Biztosító nem fizeti:
a garanciában szereplő lejárati időn túl beérkezett lehívásokat;
a garanciában szereplő biztosítási összeget meghaladó összeget;
a garanciában szereplő lehívási feltételeknek meg nem felelő biztosítási eseményt.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya Magyarország.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• díjfizetési kötelezettség;
• közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt az Útdíjfizetésre
Kötelezettek Garancia Biztosításának Szerződési Feltételei alapján;
• kárbejelentési, kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a Biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
• a biztosítási díj fizetését a Szerződési Feltételekben leírt módon kell teljesíteni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítói kötelezettségvállalás a garancia nyilatkozat kiadása időpontjában kezdődik;
• a biztosítói kötelezettségvállalás megszűnik a garancia nyilatkozatban feltüntetett lejárati időpontban, ami egy éves időszak;
továbbá különösen a teljes biztosítási összeg lehívását követően még lejárat előtt.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
• a határozott időtartamra kibocsátott garancia nyilatkozat és egyúttal a Szerződővel kötött szerződés a lejárat napján szűnik
meg;
• megszűnik a szerződés a NÚSZ-al kötött megállapodás felbomlásával is.

