Utasbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság:
AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelep

A termék:
Auto-motor Asszisztencia utasbiztosítás

Ezen biztosítási termékismertető egy rövid áttekintést nyújt Önnek biztosítási termékünk lényeges tartalmáról.
A biztosítási védelem teljes terjedelmében az Ön biztosítási dokumentumaiban található.
Hogy Ön átfogó tájékoztatásban részesüljön, olvassa el a teljes dokumentációt!

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az AUTÓ-MOTOR ASSZISZTENCIA egy gépjármű mobilitási védelem, mely a következő szolgáltatást tartalmazza:
Autó-motor assisztencia

Mire terjed ki a biztosítás?
Autó-motor asszisztencia
Meghibásodás, baleset következtében üzemképtelen járművek helyszíni
javítása
Szervizbe szállítás
Biztosított utasok hazautazásának ill. üzemképtelen jármű hazaszállítása vagy
Továbbutazás költségei ill. üzemképtelen jármű hazaszállítása (taxi, vonat,
csereautó max. 2 napra)
Gazdaságilag totálkáros gépjárművek hazaszállítása

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Autó-motor asszisztencia
J ármű hiányos karbantartásából keletkező károk
A
 mennyiben a kárelhárítás saját intézkedés keretein belül történik, a segélyközpont értesítése nélkül
S zerviz költségek és alkatrészek nem biztosítottak

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
Autó-motor asszisztencia
A biztosítási védelem az első üzembe helyezéstől számított max. 10 éves vagy
15 éves személygépjárművekre, motorkerékpárokra, lakókocsikra és legfeljebb
9 férőhelyes kombi-járművekre érvényes a megfizetett díj függvényében
Bérelt személygépjárművekre nem érvényes
Segítségnyújtás a lakhelytől több, mint 50 km-re illetve határátlépésnél vagy
minimum egy lefoglalt éjszakázás esetén

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási szerződés területi érvényessége: kizárólag a földrajzi értelemben vett Európa területén belül, lakhelytől több, mint 50 km-re illetve határátlépésnél
vagy minimum egy lefoglalt éjszakázás alatt történnek

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• Ön kötelezett a biztosítás díját a szerződés megkötésekor kifizetni
• Ön kötelezett a káreseményeket felénk haladéktalanul bejelenteni
• Segélyközpont haladéktalan értesítése

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A szerződés díjának megfizetése a megkötést követően azonnal esedékes és a biztosítási kötvény átadáskor a választott fizetési móddal fizetendő.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási szerződést az utazás teljes időtartamára kell megkötni, mely max. 31 nap lehet.
A biztosítási védelem a biztosított utazás megkezdésével kezdődik és a hazaérkezés időpontjáig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Biztosítási szerződés megszüntetését a kockázatviselést megelőzően írásban kérheti.
Ebben az esetben az adott szerződésre nem nyújtható be káresemény.

