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Ez zel a ter mék is mer te tô vel sze ret nénk át te kin tést nyúj ta ni, mi lyen ele me ket tar tal maz, és ho gyan mû kö dik a KöBE Parkolás biz to sí tása.
A biz to sí tásra vo nat ko zó tel jes kö rû tá jé koz ta tás a szer zô dé si fel té te lek ben és az ügy fél tá jé koz ta tó ban ér he tô el.

A KöBEParkolásBiztosítás olyan kárbiztosítás, mely legfeljebb a biztosítási összeg erejéig, a biztosított gépjármûben parkolással összefüggésben
bekövetkezett károkra nyújt fedezetet.
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Milyentípusúbiztosításrólvanszó?

Mireterjedkiabiztosítás?

ü Parkolás során bekövetkezô
 karosszériasérülés

ü Feltörés, vandalizmus
ü Saját hibás károkozás
ü Segítségnyújtás

Mirenemterjedkiabiztosítás?

û Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris,
mérgezô, vagy vegyi anyagok miatt keletkezett károk.

û A biztosított gépjármû nem rendeltetésszerû használata,
vagy szabálytalan parkolással összefüggésben keletkezett
károk.

û Természeti események miatt, be/kipakolás során
bekövetkezô károk.

û Nem véletlen, balesetszerûen bekövetkezett károk 
(pl. mûszaki meghibásodás).

û A gépjármûre szerelt kiegészítô tartozékokban, hatóságilag
nem engedélyezett felszerelésben,  vontatmányban, szállított
vagyontárgyakban keletkezett károk.

û Gyári, gyártási hibákra, korábbi szakszerûtlen javításra
 visszavezethetô károk.

û Sporteszközként történô használattal összefüggésben
keletkezett károk.

û Használat kiesés miatt felmerült költségek.
û Avultság, karbantartás elmulasztása miatti károk.
û Esztétikai értékcsökkenésbôl eredô károk.
û A jármû vezetôje nem rendelkezik vezetôi jogosultsággal,

vagy a gépjármûvet jogtalanul vette használatba.
û Lejárt forgalmi engedéllyel közlekedô, forgalomból kivont,

vagy KGFB fedezettel nem rendelkezô jármû károk.
û Sporteszközként történô használat, versenyzés, versenyre

történô felkészüléssel összefüggésben keletkezett károk.
û Rendôrségi jegyzôkönyvvel, feljelentéssel nem

 alátámasztott, ismeretlen vagy szerzôdésen kívüli személy
által okozott kár. 

û A biztosított gépjármûbôl eltulajdonított bármely
 vagyontárgy, vagy ezek megrongálódása miatt
bekövetkezett károk.

û A biztosított gépjármûvel/gépjármûvön szállított
 vagyontárgyakban bekövetkezett károk.

û A biztosított gépjármûvön/gépjármûben szállított
 vagyontárgyak elmozdulása, szakszerûtlen rögzítésevel
összefüggésben keletkezett károk.

Milyenkorlátozásokvannakabiztosításifedezetben?

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

û

!

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási

eseményekközé.Ilyenesetekbenabiztosítónemteljesítszolgáltatást.

Mentesülés:abiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségealól,haakártabiztosítottvagyaszerzôdô,illetôlegaközösháztartás-

banélôhozzátartozókjogellenesen,szándékosan,vagysúlyosangondatlanulokozzák.Mentesülabiztosító,haabiztosítottkármeg-

elôzési,kárenyhítésikötelezettségéneknemteszeleget.

Biztosításiösszeg:Akötvénybenpénzben(HUF)megha-

tározottösszeg.Biztosításieseménybekövetkezésekor

ezazösszegakártérítésfelsôhatára.(50.000Ft)
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Holérvényesabiztosításom?

ü Magyar or szág teljes területén.

Milyenkötelezettségeimvannakabiztosítássalkapcsolatban?

Mikoréshogyankellfizetnem?

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.

Mikortólmeddigtartakockázatviselés?

Hogyanszüntethetemmegaszerzôdést?

A szerzôdést a szerzôdött felek (szerzôdô, biztosító) a biztosítási évfordulóra felmondhatják. A felmondásírásban 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
- Díjfizetés elmulasztása

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.

- 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.
- Együttmûködési kötelezettség.
- Hatóság értesítése (ismeretlen, vagy szerzôdésen kívüli személy/jármû által okozott sérülés esetén a Rendôrhatóság).


