Hordozható elektronikai eszközökre vonatkozó biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: Az AWP P&C S.A. Hollandiai Fióktelepe
A termék: Hordozható elektronikai eszközökre vonatkozó biztosítási szerződés
A jelen dokumentum összegzi a véletlen kár esetére 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?
A „véletlen kár” biztosítás bizonyos biztosítási események esetére az Ön biztosított eszközére vonatkozó javítást vagy
kicserélést nyújtó biztosítási kötvény.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

Mire terjed ki a biztosítás?
Az Ön Biztosítási kötvényén részletezett újonnan
vásárolt okostelefon, táblagép vagy notebook
tekintetében az alábbi biztosítási eseményekre
nyújt fedezetet:







Elejtés vagy fizikai behatás révén keletkezett
véletlen kár
Az eszköz belsejét érő folyadék által okozott
véletlen kár
Nagyfeszültségű üzemzavar/villámcsapás
Tűz vagy robbanás okozta kár
Működési hibák
Rongálás vagy szabotázs révén keletkezett
károsodás









Az eszköz elvesztése
Az eszköz ellopása
Esztétikai kár
Mechanikus vagy elektromos üzemzavar
Akkumulátor meghibásodása
Elhasználódás
Képponthibák

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
!
!
!

Kicserélés vagy megtérítés esetén a kártérítés az
értékcsökkenés figyelembevételével történik.
Csere esetén a csereeszköz felújított eszköz is lehet.
A Biztosítás megvásárlásakor az eszköz nem lehet 6
hónapnál régebbi.

Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítás az egész világon érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A biztosítás megkötésekor:
Biztosítás vásárlásakor 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
eszközt, és kellő gondossággal eljárni, hogy az elvesztés vagy sérülés kockázatát kiküszöbölje vagy legalább minimalizálja.
Kárigény esetén:
Ha a biztosított eszköz a biztosítási szerződés időtartama alatt megsérül vagy megsemmisül, akkor Ön köteles a biztosítás
közvetítőjeként eljáró simplesurance GmbH -t a lehető leghamarabb (lehetőség szerint a kár észlelésétől számított 7 napon
belül) értesíteni, és ha szükséges, eljuttatni hozzá az eszközt annak érdekében, hogy azt megvizsgálhassa.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj megfizetése a biztosítás igénylésének időpontjában esedékes, és a fizetési módot a biztosítás közvetítője,
vagy biztosításközvetítői alvállalkozója határozza meg.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosítási szerződés részét képező Biztosítási kötvényen szerepel az a dátum, amelytől fogva a biztosítás az Ön
biztosított eszközére érvényes. 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 díjat teljes egészében – a
biztosítás közvetítőjeként eljáró simplesurance GmbH-en keresztül – visszatérítjük Önnek. Ha Ön érvényes kárigényt nyújt
be, akkor is jogosult elállni a biztosítástól a gondolkodási idő 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.

