Személytaxi- szolgáltatást végzők
Felelősségbiztosítása (SZESZOF)
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Személytaxi- szolgáltatást végzők Felelősségbiztosítása (SZESZOF)
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?
A Biztosító a Biztosított megfelelő pénzügyi teljesítőképességének meglétét igazoló vagyoni biztosítékként a biztosítási szerződés
rendelkezései szerint nyújt biztosítási fedezetet a jelen termékre vonatkozó Rendelet 5/A. § (2) és (3) bekezdés c) pontjában előírt
kötelezettségéből származó felelőssége alapján.

Mire terjed ki a biztosítás?
A Biztosító a Biztosított helyett az általa
vállalkozási szerződés valamint a közlekedési
hatóság engedélye alapján végzett személytaxiszolgáltatási tevékenység megszegéséből
származó fizetési kötelezettségeket téríti meg.
A biztosítási összeg káreseményenként és
a biztosítási időszakra összesen a Rendelet
értelmében a Biztosított gépjárműveire számítva
személytaxinként a szállítható utasok száma
alapján 50 000 Ft.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek a teljesség igénye
nélkül az alábbiak:
a Biztosított működési körén kívül eső,
elháríthatatlan ok miatt bekövetkezett károk;
azon károk, amelyeket a károsult felróható
magatartása okozott;
a Biztosított (vagy olyan személy, akinek a
magatartásáért felelős) bűncselekménnyel okozott
kárai;
azon kár, amelyért a Biztosított nem a biztosítási
szerződésben meghatározott minőségében felel;
a Biztosított jogszabályban meghatározott
felelősségénél szigorúbb, szerződésben vagy
egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási
kötelezettségen alapuló kár;
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és a
kötelező vízi jármű-felelősségbiztosítás szabályai
alapján térülő károk;
a személytaxi-szolgáltatással összefüggésben
keletkezett, de más módon már megtérült károk;
harci cselekmények, terrorizmus és háborús
intézkedések bármelyik fajtája okozott károk.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek között:
a bírság, pénzbüntetés, az egyéb büntető jellegű költségek, valamint a károkozó ezzel kapcsolatos képviseleti költségei;
a többletkár, ha a Biztosított nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének;
dologi károk esetében az elmaradt vagyoni előny;
a következményi károk.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási szerződés Európa földrajzi határain belül okozott és bekövetkezett károkra 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.

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 a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével egy részletben történik; banki és
egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással vagy készpénzben,

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a szállítás normál időtartamáig tart.
• a biztosítási fedezet megszűnik különösen
oo a személyszállításra használt jármű személytaxi-szolgáltatási engedélyének lejárta, vagy annak visszavonása napján,
oo a határozott időtartamú szerződés lejár,
oo évfordulóra történő felmondás esetén bármelyik fél részéről az évforduló napján,
oo díjnemfizetés esetén a feltételekben meghatározott módon szűnik meg.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra indoklás nélkül írásban felmondható legalább 30 nappal a biztosítási évfordulót megelőzően.

