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Az OTP Csoport partnere

1. Díjfizetés

a. Díjfizetés módja
a/1. A szerződés valamennyi esedékessé váló díját/díjrészletét csoportos beszedési megbízás vagy átutalás, vagy bankkártyás díjfizetés révén kell

kiegyenlíteni, ideértve a szerződés megkötésekor esedékes díjrészletet is. Egyszeri díjfizetésű szerződések esetén az adott biztosítási szerző-
désre vonatkozó biztosítási feltételek rendelkeznek arról, hogy az elektronikus fizetési módok közül melyik vehető igénybe.

a/2. Az e-szerződés szerződője elfogadja, hogy a szerződés fennállása alatt a fentiektől eltérő díjfizetési módot nem lehet választani.

2. Regisztráció

a. Regisztráció a biztosító honlapján
a/1. A biztosítási szerződés megkötésével a szerződő regisztrál a biztosító honlapján (amennyiben előzetesen nem regisztrált, az ajánlat véglege-

sítésével ezt a folyamatot a biztosító az ajánlaton szereplő adatok alapján automatikusan elindítja).
a/2. A regisztráció minimálisan az alábbi adatok megadásával teljesíthető a biztosító honlapján: név, cím, magyarországi mobiltelefonszám, e-mail

cím.
a/3. A regisztráció és a GroupamaDirekt.hu szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit az „Általános Szerződési Feltételek a

GroupamaDirekt.hu Internetes Szolgáltatások Igénybevételére” tartalmazzák.
b. A regisztrációnál megadott adatok

b/1. Az e-szerződés szerződője tudomásul veszi, hogy a magyarországi mobiltelefonszám, illetőleg e-mail cím kizárólag általa használt telefonszám
és e-mail cím lehet.

b/2. Más személy által használt mobiltelefonszám és e-mail cím megadása, különösen a biztosításközvetítő telefonszámának és e-mail címének
megadása nem minősül a regisztrációhoz szükséges feltétel teljesítésének.

b/3. A megadott adatok valótlanságából vagy hiányosságaiból eredő károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmara-
dásáért a Groupama Garancia Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget.

c. Az e-szerződés szerződője tudomásul veszi, hogy e-mail címében/telefonszámában bekövetkezett változást 5 munkanapon belül a biztosítónak írás-
ban köteles bejelenteni. A Groupama Garancia Biztosító Zrt. változások bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges kár(ok)ért sem vállal fe-
lelősséget.

3. Elektronikus tájékoztatás

a. Az e-szerződés szerződője tudomásul veszi, hogy a biztosító a szerződésével kapcsolatos információkat, tájékoztatásokat (biztosítási szerződés
létrejöttével, kezelésével és annak esetleges megszűnésével, megszüntetésével, valamint a biztosítási szolgáltatási, illetve kárrendezési igénnyel kap-
csolatos dokumentumokat, tájékoztatás, a biztosítási díj módosulásról szóló értesítést vagy nyilatkozatot stb.) – ahol az erre vonatkozó jogi sza-
bályozás ezt lehetővé teszi – elektronikusan (e-mail üzenet formájában az általa megadott e-mail címre) fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátva küldi meg.

b. A szerződő vállalja továbbá, hogy a szerződés alapján a szerződőt terhelő tájékoztatási, változásbejelentési kötelezettségeket is elektronikus úton
teljesíti, a tájékoztatásokat, bejelentéseket a biztosító által rendszeresített elektronikus csatornákon juttatja el.

c. Az e-szerződés szerződője tudomásul veszi, hogy az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben szabályozottaknak megfelelően, fo-
kozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva megküldött elektronikus dokumentum az írásbeliség követelményének eleget tesz. Az elektronikus
levél elküldésének tényét és időpontját a Groupama Garancia Biztosító Zrt. a későbbiekben igazolni tudja.

4. Biztonságra vonatkozó nyilatkozatok

a. Az e-szerződés szerződője tudomásul veszi, hogy a GroupamaDirekt.hu szolgáltatáshoz szükséges felhasználónevet és jelszót mindenkivel szem-
ben köteles titkosan kezelni és megőrizni, továbbá biztosítani, hogy arról illetéktelen személyek tudomást ne szerezzenek. A felhasználónév és jelszó
jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a szerződő köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat- vagy titokvédelmi sérelem
következményeit maga viseli, annak kapcsán a biztosítóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

b. Az e-szerződés szerződője tudomásul veszi továbbá, hogy, az elektronikus postafiókja jelszavának, kódjának biztonságáért is ő felel. A jelszó, illet-
ve kód jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért maga köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat- vagy titokvédelmi sérelem
következményeit maga viseli, annak kapcsán a biztosítóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

c. Az e-szerződő saját felelőségi körébe tartozik, hogy az elektronikus postaládáját rendszeresen ellenőrizze, illetve biztosítani köteles, hogy kellő tár-
hely álljon rendelkezésére az elektronikus dokumentumok fogadása céljából, valamint gondoskodni arról, hogy az elektronikus postafiók szolgáltatója
a biztosító küldeményeit ne tekintse spam (kéretlen) üzenetnek.

d. Az e-szerződés szerződője elfogadja, hogy az elektronikus levelezés során a Groupama Garancia Biztosító zárt levelezési rendszeréből nyílt leve-
lezési rendszerbe kerülhetnek a szerződés adatai.

A Groupama Garancia Biztosítóval e-szerződést kötő szerződő tudomásul veszi, hogy az e-szerződés vonatkozásában a Groupama Garancia Biztosító Zrt-
vel (a továbbiakban: biztosító) kizárólag az alábbi feltételek elfogadása, nyilatkozat megtétele esetén köthet online felületen biztosítási szerződést. Kérjük
olvassa el figyelmesen az alábbi nyilatkozatba foglalt feltételeket!


