Kerékpárra és elektromos kerékpárra vonatkozó biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: Az AWP P&C S.A. Hollandiai Fióktelepe
A termék: Kerékpárra és elektromos kerékpárra vonatkozó biztosítási kötvény
A jelen dokumentum összegzi kerékpárra és elektromos kerékpárra kötött biztosításra vonatkozó kiemelt információkat, nem
tér ki azonban az Ön egyedi igényeire és szükségleteire. A szerződéskötést megelőző és a szerződéssel kapcsolatos teljes
körű tájékoztatást a Biztosítási szerződéshez kapcsolódó dokumentumok tartalmazzák.

Milyen típusú biztosításról van szó?
„Kerékpárra és elektromos kerékpárra vonatkozó biztosítási kötvény”: ez a biztosítási kötvény bizonyos esetekben fedezetet nyújt az
Ön kerékpárjára vagy elektromos kerékpárjára lopás, véletlen károkozás vagy működési meghibásodás ellen (elektromos kerékpár
esetén ideértve a folyadék okozta vagy az akkumulátorban keletkezett kárt is).

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?


 Lopás
 Véletlen károkozás
 Működési meghibásodás (elektromos kerékpár
esetén ideértve a folyadék okozta vagy az
akkumulátorban keletkezett kárt is)
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A kárigényre vonatkozó 4 hetes várakozási idő - amely a
biztosítási fedezet megvásárlásakor kezdődik
A fékek és kerekek mechanikai állagromlása
A kerékpár vagy elektromos kerékpár értékcsökkenése

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
Főbb kizáró okok:
A biztosítást kizáró okok kimerítő jellegű felsorolását megtekintheti a
Biztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételekben. A főbb
kizáró okok az alábbiak:
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A Biztosítás igénylésekor fennálló hibák.
A gyártói jótállási idő alatt előforduló működési hibák.
Olyan kár, amely azért keletkezett a kerékpáron vagy az
elektromos kerékpáron, mert azt nem magán-, hanem
szakmai vagy versenycélra használták fel.
A biztosított helyről, járműről vagy tárolóhelyiségből történő
lopás, a betörés és/vagy az erőszakos behatolás eseteit
kivéve. Olyan lopás, amelynek megtörténtekor a megfelelően
jóváhagyott zár nem volt használatban, vagy Ön nem tartotta
be a Biztosítási szerződésben megfogalmazott biztonsági
követelményeket.
Ha a kerékpárt vagy az elektromos kerékpárt őrizetlenül
hagyják, a biztosítás erre az esetre kizárólag akkor terjed ki,
ha a kerékpár vagy elektromos kerékpár vázrészét
jóváhagyott zárral mozdíthatatlan tárgyhoz rögzítették.
18 órát meghaladóan a biztosított helytől eltérő helyen hagyott
kerékpárban vagy elektromos kerékpárban keletkezett véletlen
károkozás vagy lopás.
Kártérítési igény esetén a kerékpárra és elektromos
kerékpárra azok korától függően értékcsökkenést alkalmazunk
az alábbiakban megadottak szerint:

12 hónapos korig – 90%

13 hónaptól 24 hónapig – 80%

25 hónaptól 39 hónapig – 70%

Hol érvényes a biztosításom?


A biztosítás Európa egész területén érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A biztosítás megkötésekor:
Biztosítás igénylésekor és kárigény benyújtásakor Ön köteles hiánytalan és pontos adatokat szolgáltatni.
A Biztosítás hatálybalépésétől kezdve:
A biztosítási fedezet időtartama alatt Ön köteles a képességeihez mérten jó, működőképes állapotban tartani a biztosított kerékpárt
vagy elektromos kerékpárt, és kellő gondossággal eljárni, hogy a lopás vagy sérülés kockázatát kiküszöbölje vagy legalább
minimalizálja.
Kárigény esetén:
Ha a biztosított kerékpár vagy elektromos kerékpár a Biztosítási szerződés időtartama alatt megsérül vagy azt ellopják, akkor Ön
köteles minket a lehető leghamarabb (lehetőség szerint a kár észlelésétől számított 7 napon belül) a biztosítás közvetítőjeként eljáró
simplesurance GmbH -t értesíteni, és ha szükséges, eljuttatni hozzá az eszközt annak érdekében, hogy azt megvizsgálhassa.
Lopás esetén Ön köteles a rendőrségi bejelentést, valamint az azt alátámasztó megfelelő bizonyítékokat csatolni a kárigényhez.
Elveszett értéktárgyról készült jegyzőkönyvet nem fogadunk el a lopás bizonyítékaként.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj megfizetése a biztosítás megkötésének időpontjában esedékes, a fizetési módot a biztosítás közvetítője, vagy
biztosításközvetítői alvállalkozója határozza meg.
Ha egy káresemény időpontjában a biztosítási díj (vagy annak egy részlete) még nincs rendezve, akkor nem vagyunk kötelesek
kártérítést fizetni, kivéve, ha nem Ön felelős a fizetés elmulasztásáért.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosítási szerződés részét képező Biztosítási kötvényen szerepel az a dátum, amelytől a biztosítás érvényes az Ön biztosított
kerékpárjára vagy elektromos kerékpárjára. Felhívjuk a figyelmét, hogy a biztosítási fedezet kizárólag attól az időponttól érvényes,
amikor Ön befizette a biztosítási díjat, és az alkalmazandó várakozási idő letelt.
A biztosítási fedezet a Biztosítási kötvényen szereplő időtartam leteltével külön értesítés nélkül, automatikusan megszűnik, kivéve, ha
a biztosított eszköz kicserélése vagy értékének megtérítése korábban megtörténik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Biztosítási szerződését a biztosítás közvetítőjeként eljáró simplesurance GmbH-nak a Hallesches Ufer 60 | 10963 Berlin |
Németország címre megküldött postai levél vagy a support.hu@simplesurance.de címre megküldött e-mail útján, illetve
munkanapokon 9 és 18 óra között a 0036800-80142 számon telefonon mondhatja fel.
Ön – 14 napon belül és indokolási kötelezettség nélkül – a biztosítás közvetítőjeként eljáró simplesurance GmbH részére elküldött
írásbeli nyilatkozattal elállhat a biztosítástól. A 14 napos időtartam akkor indul, amikor Ön a Biztosítási kötvényt átveszi. Ha Ön
érvényes kárigényt nem nyújtott be és ezután sem fog benyújtani, akkor a biztosítási díjat teljes egészében – biztosítás
közvetítőjeként eljáró simplesurance GmbH-en keresztül – visszatérítjük Önnek. Ha Ön érvényes kárigényt nyújt be, akkor is jogosult
elállni a biztosítástól a megfontolási időszak alatt, azonban a visszatérítendő összegből levonjuk az Ön által megkapott biztosítási
szolgáltatás értékét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az esetek többségében azt jelenti, hogy a visszatérítendő összeg nulla lesz.
Ön a biztosítást bármikor felmondhatja, azonban a kezdeti 14 napos időszak után nem jár visszatérítés.

