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KöBEDEFEKT

Ezzel a termékismertetôvel szeretnénk áttekintést nyújtani, milyen elemeket tartalmaz, és hogyan mûködik a KöBE DEFEKT biztosítása, mire kell figyelni a szerzôdés megkötésekor és annak tartama alatt. A biztosításra vonatkozó teljes körû tájékoztatás a szerzôdési feltételekben és az ügyféltájékoztatóban érhetô el.

Milyentípusúbiztosításrólvanszó?
A KöBEDEFEKT olyan kárbiztosítás, mely a biztosított gépjármû használata során abban defekt, kátyúkár és fényszórókár miatt keletkezett kárait
téríti meg.

Mireterjedkiabiztosítás?
ü Gumiabroncsdefekt
Gumiabroncs váratlan meghibásodása miatt
az abroncsjavítási, szerelési, centírozási
költségek megtérítésére.
ü Kátyúkár
Kátyúba futás miatt a gépjármûben
keletkezett károk megtérítésére.
ü Fényszórókár
Váratlan kô- vagy kavicsfelverôdés miatt
a fényszóró javítási, szerelési költségeinek
megtérítésére.

Biztosításiösszeg:abiztosítószolgáltatásánakpénzben
(HUF)meghatározottértéke.Biztosításieseménybekövetkezésekorezazösszegakártérítésfelsôhatára.

!

û

Mirenemterjedkiabiztosítás?
û Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris,
mérgezô, vagy vegyi anyagok miatt keletkezett károk.
û A KRESZ be nem tartása miatt, szabálysértés, vagy ezekkel
összefüggésben keletkezett károk.
û Forgalmi, idôjárási, látási és útviszonyoknak nem megfelelô
közlekedés miatti károk.
û Hatósági engedélyezéshez kötött és azzal nem rendelkezô
átalakítás miatti károk.
û Sporteszközként történô használat, vagy versenyzés
közben bekövetkezett, valamint nem rendeltetésszerû
használat miatt keletkezett károk.
û Más biztosítás által fedezett károk.
û Avultság, elhasználódottság, karbantartás elmulasztásával,
gyári hibával, szakszerûtlen javítással összefüggésben
keletkezett károk.
û Eredetivel nem megegyezô anyag, alkatrész beépítése,
vagy egyéb ok miatti esztétikai értékcsökkenésbôl adódó
károk.
û A biztosítási eseménnyel közvetlenül összefüggésbe nem
hozható következményi károk.
û A biztosított gépjármû túlterhelésébôl illetve egyéb,
a gépjármû szakszerû üzemeltetésére vonatkozó
rendelkezés vagy jogszabály, hatósági intézkedés vagy
biztonsági elôírás be nem tartásából származó károk.
û Lejárt forgalmi engedéllyel közlekedô, a forgalomból kivont
vagy a lejárt vezetôi engedéllyel vezetett gépjármûvekben
keletkezett károk.

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási
eseményekközé.Ilyenesetekbenabiztosítónemteljesítszolgáltatást.

Milyenkorlátozásokvannakabiztosításifedezetben?
!
!
!
!
!

Szolgáltatási limit típusú korlátozások.
Fényszórókár esetén szükséges károkozói nyilatkozat.
Maradványérték minden esetben levonásra kerül.
Az eseményen kívüli más tényezô közrehatása befolyásolhatja a kárkifizetés összegét.
Amennyiben egy káresemény kapcsán a defekt és a kátyúkár biztosítási esemény egyszerre valósul meg, a defekt biztosítási
eseményre meghatározott biztosítási összeg külön önálló kárként kizárólag akkor érvényesíthetô, ha a keletkezett kár mértéke
meghaladta a kátyúkárhoz tartozó biztosítási összeg mértékét.

Mentesülés:abiztosítómentesülaszolgáltatásikötelezettségealól,haakártabiztosítottvagyaszerzôdô,illetôlegaközösháztartásbanélôhozzátartozókjogellenesen,szándékosan,vagysúlyosangondatlanulokozzák.Mentesülabiztosító,haabiztosítottkármegelôzési,kárenyhítésikötelezettségéneknemteszeleget.
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Holérvényesabiztosításom?
ü Magyarország teljes területe.

Milyenkötelezettségeimvannakabiztosítássalkapcsolatban?
-

Tájékoztatási kötelezettség.
Közlési és változás-bejelentési kötelezettség.
Díjfizetési kötelezettség.
Káresemény határidôn belüli bejelentése.
Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
Állapot megôrzési kötelezettség.
Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.
Együttmûködési kötelezettség.

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?
A DEFEKT biztosítás határozatlan tartamú. A kockázatviselés kezdô idôpontja legkorábban az ajánlat aláírását követô nap 0 órája,
vagy ettôl eltérô megállapodás esetén valamely késôbbi idôpont.
A biztosító kockázatviselése a szerzôdés bármely okból történô megszûnéséig tart.

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 DEFEKTbiztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás (tulajdonjog/üzemeltetési jog átruházás, forgalomból kivonás, totálkár), lehetetlenülés (gépjármû lopáskára)
- Díjfizetés elmulasztása
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