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Ez a termékismertető rövid áttekintést ad a biztosítás lényeges tartalmi elemeiről. A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a ContiSafe3 assistance biztosítási feltétel című dokumentumban érhető el. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük a biztosítás megkötése
előtt olvassa el ezeket a dokumentumokat!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A ContiSafe3 Assistance segítségnyújtás szolgáltatására vonatkozó biztosítás a kárbiztosítás Polgári Törvénykönyvben meghatározott (2013. évi V. törvény
LXIII. Fejezet) fogalomkörébe és szabályai alá tartozik.
A segítségnyújtás szolgáltatására vonatkozó biztosítás határozott 2 éves időtartamra szóló szerződés, amely a Continental Hungária Gumiabroncs Kft. mint
szerződő által forgalmazott gumiabroncsot vásároló és a feltételekben meghatározott szakszervizben a rendszám alapján regisztrált gépjárműre felszereltető
ügyfelek, továbbá a biztosítási esemény bekövetkeztekor a regisztrált gépjárműben tartózkodó utasokra, mint biztosítottak javára jött létre csoportos biztosítás formában. A belépéshez regisztráció szükséges, amelyet a biztosítottaknak a gumiabroncs vásárlását követő 30 napon kell elvégezniük a szerződő
által üzemeltetett honlapon.

Mire terjed ki a biztosítás?
Segítség a biztosított gépjármű bármely, használatban lévő gumiabroncsának olyan váratlan, előre nem látható ok miatt bekövetkezett sérülése esetében, amely kizárólag a gumiabroncs
felniről történő leszerelésével javítható.
Váratlan, előre nem látható ok következhet
kátyúkárból,
vandalizmusból,
balesetből
Szolgáltatások
helyszíni kerékcsere
menetképtelen gépjármű elszállítása
Kiegészítő szolgáltatás
bérautó szervezése vagy
szállásszervezés

Mire nem terjed ki a biztosítás?
a biztosított gépjármű avulásával, rendszeres karbantartásának elmulasztásával kapcsolatos kár
lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő, forgalomból kivont járműben keletkezett kár
lejárt vezetői engedéllyel vezetett járműben keletkezett kár,
háború, tüntetés, terrorcselekmény, polgárháború, zendülés,
fosztogatás vagy hasonló esemény során keletkezett kár
(ide nem értve az ezen eseményektől elkülönülő vandalizmus
esetét
keréktárcsában keletkezett kár
A kizárt kockázatokra vonatkozó teljes körű tájékoztatást a szerződési feltételek tartalmazzák.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
nem jár javítási szolgáltatás az olyan gumiabroncsra, amely
profilmélysége a káresemény időpontjában nem éri el a
3 mm-t
gumiabroncs csere esetében a profilmélység kopása alapján
kalkulált önrész vonandó le
az elévülési idő egy év a káresemény bekövetkezésétől számítva
a Biztosító egy biztosítási éven belül egy biztosítási esemény
tekintetében teljesít szolgáltatást költségvállalással, kivéve a
sérült gumiabroncs szakszervizben történő javítása és cseréje
esetekben, amely biztosítási eseményekre nincs mennyiségi
korlát a kockázatviselés időtartama alatt.
a kiegészítő szolgáltatást a Biztosító csak az általános szolgáltatással együtt nyújtja
A korlátozásokra vonatkozó teljes körű tájékoztatást a szerződési feltételek tartalmazzák.

Hol érvényes a biztosításom?
Andorra, Ausztria, Balti Államok, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Dánia, Finnország,
Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia,
Magyarország, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország* (európai rész), Vatikánváros területén érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A biztosítottnak a szerződéshez történő csatlakozásakor a szerződéshez történő csatlakozási nyilatkozattételi és adatkezelésre vonatkozó hozzájárulási kötelezettsége van.
Közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt (5 napon belül).
Kárbejelentési és kármegelőzési kötelezettség.
Együttműködési és kárenyhítési kötelezettség.
A biztosítási esemény bejelentése 8 napon belül.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj összegének megfizetésére a Szerződő köteles. A Szerződő a biztosítási díjat 2 (két) évre előre fizeti.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási időszak 2 év.
A biztosító kockázatviselése a www.contisafe3.hu honlapon tett csatlakozási nyilatkozat (gépjármű regisztráció) dátumát a gépjármű regisztrálását
követő nap 00:00. órájától kezdődik és 2 éven keresztül tart.
A kockázatviselés 2 év elteltével automatikusan megszűnik.
A csatlakozás egyoldalú megszüntetése esetén Szerződő részére igazoltan átküldött, vagy átvett felmondólevél vagy email beérkezésének napján
24.00 órakor.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási jogviszonyt a Biztosított bármikor jogosult felmondani a Szerződőnél tett nyilatkozattal.
A Biztosított jogosult a biztosítás hatályának rá történő kiterjesztésére vonatkozó, érvényesen megtett nyilatkozatát a biztosítotti jogviszony
kezdetét követő 30 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondani.
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