
A termékre vonatkozó teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a 
biztosítási feltételekben olvasható.

A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:

Az Europ Assistance S.A. Irish Branch Piaggio Kishaszongépjármű Assisztencia 
Biztosítási Feltételei

A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb 
jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.

MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
A Piaggio Kishaszongépjármű Asszisztencia Biztosítás Közúti segítségnyújtási biztosításnak minősülő termék, amelyet a Biztosító és a Grand 
Automotive Central Europe Kft. csoportos biztosítás formájában kötött meg a Piaggio Porter NP6 típusú járműveket vásárló személyek javára.

BIZTOSÍTÁSI 
TERMÉKISMERTETŐ
Biztosító:  Europ Assistance S.A. Irish Branch, franciaországi székhelyű biztosító írországi fióktelepe
Termék:  Közúti segítségnyújtás – biztosítás

PIAGGIO KISHASZONGÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási 
termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés 
részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

MIRE TERJED KI 
A BIZTOSÍTÁS?
INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSOK:

• Telefonos tájékoztatás nagyobb autópályákat 
érintő aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről, 
vagy eseményekről (pl. baleset, dugó), illetve ezek 
helyéről, valamint alternatív útvonalak javaslata.

• Telefonos tájékoztatás közeli szakszervizekről.

KÖLTSÉGVÁLLALÁSI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Helyszíni javítás (közúti segélyszolgálat)
• Autómentés, elszállítás (kizárólag márkaszervizbe)
• Tárolás

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK:
• Közlekedési baleset,
• Műszaki meghibásodás
• Önhiba (pl. lemerült akkumulátor, üzemanyag 

kifogyása, kizáródás)

MIRE NEM TERJED KI 
A BIZTOSÍTÁS?
A biztosító jogosult megtagadni a kötvény alapján a fizetést 
az alábbi esetekben:

• a biztosított gépjármű avulásával, rendszeres 
karbantartásának elmulasztásával kapcsolatos kár;

• az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz 
képest módosított vagy speciális célú gépjárműben 
keletkezett kár;

• lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő, forgalomból 
kivont járműben keletkezett kár;

• lejárt vezetői engedéllyel vezetett járműben 
keletkezett kár, ha ez közrehatott a biztosítási 
esemény bekövetkezésében;

• háború, tüntetés, terrorcselekmény, felkelés, 
sztrájk során keletkezett kár (ide nem értve az ezen 
eseményektől elkülönülő vandalizmus esetét);

• a biztosított egyéb biztosítási szerződése alapján (pl. 
casco biztosítás) megtérülő károk esetén;

• a biztosító nem vállalja a rakomány szállítását 
autómentés szolgáltatás esetében

• további kizárások és korlátozások a biztosítási 
feltételek 4. fejezében olvashatók.

MILYEN KORLÁTOZÁSOK VANNAK A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETBEN?
• Autómentés a biztosítási esemény helyszínétől számított legközelebbi márkaszervizbe történik legfeljebb 200 km-es övezeten belül, 

a 200 km-t meghaladó távolságra történő szállítás esetében a 200 km feletti részt a biztosított téríti a szállító részére.

• Akkumulátor meghibásodásból eredő esemény esetében csak helyszíni javítás (közúti segélyszolgálat) vehető igénybe, évente egy 
alkalommal.

• A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a biztosított köteles 
megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.

• A biztosított gépjárműben a biztosítási esemény időpontjában tartózkodó személyeket a biztosító csak az autómentő aktuális 
személyszállítási lehetőségeihez mérten szállítja el autómentés biztosítási szolgáltatás nyújtása esetében.
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HOL ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁSOM?
A biztosítás Magyarországon, és az országhatártól számított 100 km-es körzeten belül bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik.
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MILYEN KÖTELEZETTSÉGEIM VANNAK A BIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN?
• A csatlakozáskor megadott személyes és gépjárművel kapcsolatos adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség, 

tulajdonosváltás bejelentése.

• A biztosítási esemény (baleset vagy meghibásodás) bejelentésére való kötelezettség.

• A bejelentést követően a kárrendezési központ (közúti segélyszolgálat megbízásából eljáró operátor munkatárs) utasításainak 
követésére való kötelezettség.

• Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a biztosító számára kiszervezett tevékenységet végzővel egyzetetett módon.

• A kárrendendezéshez szükséges iratok bemutatása, benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.

MIKOR ÉS HOGYAN KELL FIZETNEM A KÖZÚTI BIZTOSÍTÁSI 
SEGÉLYSZOLGÁLATI BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYÉRT?
A biztosítási díj fizetésére a Szerződő köteles, a Biztosítottnak díjfizetési kötelezettsége nincs.

MIKORTÓL MEDDIG TART A KOCKÁZATVISELÉS?
A kockázatviselés kezdő időpontja: A Biztosító kockázatviselésének kezdő időpontja a csatlakozást követő 2. nap 0:00 órája 
(közúti segélyszolgálat márkakareskedő/márkaszerviz általi rögzítésének időpontját követő 2. nap 0.00 órája).

A kockázatvállalás kezdő időpontját a biztosítási kötvény tartalmazza.

Kockázatviselési időszak: A kockázatviselés kezdetétől számított két év.

A kockázatviselés megszűnik a határozott két éves kockázatviselési időtartam lejártával.

HOGYAN SZÜNTETHETEM MEG A SZERZŐDÉST?
Tekintettel arra, hogy csoportos biztosítás formában került megkötésre a biztosítási szerződés, annak megszüntetésére 
a biztosított nem jogosult.

Amennyiben a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, a csatlakozási nyilatkozatát visszavonhatja, 
a biztosítóhoz küldött értesítésben.


