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Termék: Roar casco

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben és a szerződő által a
biztosítottnak adott tájékoztatóban olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
• Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
• Általános vagyonbiztosítási feltételek
• Járművek casco biztosításának különös feltételei
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási
termék összehasonlítását.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a
biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan csoportos kárbiztosítás, amely alapján a biztosító a Smartsurance Technologies Kft.-vel mint szerződővel megkötött szerződésben a szerződéshez a Cristo alkalmazáson keresztül csatlakozott biztosítottak részére meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és
szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében.
Roar casco csoportos biztosítás alapján a biztosító a biztosítottakkal létrejött Egyedi Jogviszony alapján megtéríti a biztosított gépjárművekben, azok alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett károkat, valamint egyéb szolgáltatást nyújt a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, amennyiben azokra a biztosítási fedezet a felek megállapodása alapján kiterjed.

Mire terjed ki a biztosítás?
Személygépkocsik esetén:
töréskár
lopáskár
elemi kár
üvegtörés kár
A biztosítási összeg a Járművek casco biztosításának különös feltételei II.1. pontjában meghatározott összeg.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek Kockázatkizárásról szóló fejezeteiben meghatározott események, illetve az
ezekből eredő károk.
Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárt
események, károk.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
A biztosító szolgáltatásának felső határa a biztosítási ös�szeg.
A szolgáltatást a szerződésben meghatározott önrészesedés mértékével, valamint a maradvány értékével csökkenteni kell.
A szolgáltatást a biztosítási összegen belül meghatározott
szolgáltatási limitek korlátozhatják a szerződésben foglaltak szerint.
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól,
például szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás,
a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése esetén.
Esetenként a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll
be, például, a közlési és változás bejelentési kötelezettség
megsértése esetén, vagy ha a biztosított nem tesz eleget
a kárbejelentéssel vagy állapotmegőrzéssel kapcsolatos
kötelezettségének és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.
Nysz.: 22802

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás a Magyarországon és az alábbiakban felsorolt országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki:
Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország,
Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia,
Vatikánváros.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A biztosítottat
• az egyedi jogviszony kezdetekor közlési kötelezettség,
• az egyedi jogviszony tartama alatt változásbejelentési, a szerződő által áthárított díjfizetési kötelezettség, kármegelőzési
kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat a szerződő a biztosított felhasználóra áthárítja. Az áthárított biztosítási díjat a biztosított felhasználó úgy tudja
megfizetni a szerződő számára, hogy a bankkártyája segítségével előzetesen pénzt tölt a Cristo alkalmazásban nyilvántartott
egyenlegére. A biztosítási díjat használatarányosan kell megállapítani, oly módon, hogy 1 percnyi kockázatviselési időszakokra
álló autó és mozgó autó díjat kell meghatározni. A használat arányában felhasznált díjat a biztosított felhasználó Cristoban
nyilvántartott egyenlegéből kell levonni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az egyedi jogviszonyok tekintetében év, hónap, nap, óra, perc pontossággal a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás szerződő által történő visszaigazolásának időpontjában kezdődik, feltéve, ha a biztosító a
csatlakozást nem utasítja el 15 napon belül. A kockázatviselés az egyedi jogviszony megszűnéséig tart.
A biztosító kockázatviselése szünetel mindaddig, amíg a Beat (alkalmazott telemetriai eszköz) adatgyűjtési szolgáltatásai nem
működnek a biztosított járműben, vagy a Beatet a biztosított járműből eltávolították, lecsatlakozatták, kivéve, ha ennek oka a
biztosított jármű szervízben történő javítása.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosított az egyedi jogviszonyt a létrejöttétől számított 14 napon belül felmondhatja.
Az egyedi jogviszony megszűnhet továbbá
• a biztosított biztosítási díj egyenlegének 0 Ft-ra csökkenésével, azaz kimerülésével, vagy
• a biztosítási érdek megszűnésével az érdekmúlás napjának elteltével, vagy
• a szerződő és a biztosított között, a Cristo Általános szerződési feltételek alapján létrejött jogviszony megszűnésével, vagy
• a Beat használatára vonatkozó szerződés megszűnésével, illetőleg, ha a szerződő súlyos szerződésszegésre tekintettel
azonnali hatállyal megszünteti a Beat igénybevételére épülő szolgáltatások használatát, vagy
• a Beat megvásárlására vonatkozó szerződéstől való felhasználói elállással, vagy a Beatnek a megvásárlásra vonatkozó
szerződési feltételek szerinti visszavásárlásával, vagy
• a biztosító kockázatviselése egymást követő 14 nap tartamú szünetelése esetén, a szünetelés kezdő időpontjára
visszamenő hatállyal, ha a biztosító kockázatviselése amiatt szünetel 14 egymást követő napig, mert a Beat adatgyűjtési
szolgáltatásai nem működnek a biztosított járműben, vagy a Beatet a biztosított járműből eltávolították, lecsatlakoztatták
(ide nem értve azt az esetet, amikor a Beatet a biztosított jármű járműjavító szervizben történő javítása miatt távolították
el, csatlakoztatták le, és ezt a biztosított felhasználó jelzi a Cristo alkalmazásban, vagy
• a biztosítási feltételekben meghatározott további esetekben.

