
1. Bevezetô rendelkezések

A Közlekedési balesetbiztosítási szerzôdés jelen szerzôdés, valamint a

Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest Október 6. utca 20. (to-

vábbiakban biztosító) Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételei

alapján jött létre. Amennyiben az egyedi szerzôdés bármely rendelkezése

eltér az Általános Feltételekben foglaltaktól, úgy jelen szerzôdés rendelke-

zései az irányadók. A felek rögzítik, hogy a jelen szerzôdés jogosultja a biz-

tosított, illetve a kedvezményezett, így a Ptk. 322.§-ában foglaltak nem

nyerhetnek alkalmazást.

2. Tartam

A biztosítás határozott, egy éves tartamra jön létre, 2009. január 1. és

2009. december 31. közötti idôszakra.

3. A biztosítási szerzôdés alanyai

(1) Biztosított: a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nél érvényes és hatá-

lyos gépjármû-felelôsségbiztosítással rendelkezô önjáró jármûvet (biztosí-

tott jármûvet) engedéllyel és jogszerûen vezetô személy.

(2) Szerzôdô: Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest Október 6.

utca 20. (Gépjármûbiztosítási Fôosztály)

4. Fogalmak

Jelen feltételek szempontjából:

(1) Önjáró jármû: minden a gépjármû üzembentartójának kötelezô fele-

lôsségbiztosításáról szóló 190./2004. (VI. 8.) kormány rendelet hatálya alá

tartozó jármû, kivéve a vontatmányokat (nehéz pótkocsi, könnyû pótkocsi,

személygépkocsi-utánfutó, lakókocsi, motorkerékpár-utánfutó).

(2) Sajáthibás közlekedési baleset: minden olyan közlekedési baleset,

amelyet a biztosított jármûvet vezetô személy okoz az általa vezetett bizto-

sított jármûvel.

(3) Közlekedési baleset: jelen feltételek alapján közlekedési eseménynek

minôsül a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM

együttes rendelet hatálya alá tartozó közlekedés során gépjármûvel köz-

vetlen okozati összefüggésben bekövetkezô esemény.

(4) Közlekedési baleset okozása: amennyiben a hatályos magyar jogsza-

bályok szerint a közlekedési balesetben megállapítható a teljes, vagy leg-

alább 50%-os felelôsség.

5. Díjfizetés

A jelen szerzôdés alapján létrejövô biztosítás éves díjfizetésû. A szerzôdô

felek megállapodnak, hogy 2009. március 31-én elszámolnak.

6. Biztosítási esemény

Jelen biztosítási szerzôdés tartama alatt a Groupama Garancia Biztosító

Zrt.-nél hatályban lévô kötelezô felelôsségbiztosítással rendelkezô jármûvel

okozott, sajáthibás közlekedési balesetben vezetô személy, ezen baleset

során bekövetkezô:

a. halála;

b. legalább 67%-os rokkantsága.

7. A biztosító szolgáltatása

(1) A 6. pontban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezte esetén

a biztosító 500 000 Ft biztosítási összeget fizet.

(2) A biztosító teljesítési kötelezettsége csak a szerzôdésben meghatározott

biztosítottak körére, a szerzôdésben megnevezett szolgáltatások vonatko-

zásában, a szerzôdésben meghatározott biztosítási összeg erejéig, a szer-

zôdésben meghatározott körülmények között áll fenn.

(3) A biztosítási védelem azon biztosítási eseményekre terjed ki, melyek a

jelen különös feltételek alapján létrejött szerzôdésben megnevezett terüle-

ti, idôbeli, és egyéb – a szerzôdésben esetlegesen meghatározott – feltéte-

lek szerint következnek be.

8. Kizárások, mentesülések

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. Baleset- és Egészségbiztosítási Általá-

nos Feltételeiben alkalmazott kizárások és mentesülések mellett a biztosító

mentesül a balesetbiztosítási szolgáltatás alól, amennyiben a gépjármû

üzembentartójának kötelezô felelôsségbiztosításáról szóló 190./2004. (VI.

8.) kormány rendelet 1. mellékletének 9. (3) bekezdésében felsorolt vissz-

kereset pontjai közül bármelyik teljesül a közlekedési balesetre.

9. Teljesítés

(1) A szolgáltatásra jogosult a biztosított, illetve halála esetén a hatályos

magyar törvényekben meghatározott örököse.

(2) A szerzôdés szerinti dokumentumok benyújtására a biztosító eseten-

kénti elbírálás alapján haladékot adhat.

(3) A szolgáltatási igény bejelentésekor a biztosító az alábbi dokumentu-

mok bemutatását kéri a szolgáltatásra jogosulttól

a. a közlekedési baleset bekövetkezésekor a gépjármûvet vezetô személy

vezetôi engedélyét, a gépjármû forgalmi engedélyét;

b. halotti anyakönyvi kivonatot;

c. az örökösödési minôséget megállapító közjegyzôi vagy bírósági határo-

zatot;

d. a biztosító által kért, a biztosítási eseménnyel és annak következmé-

nyeivel kapcsolatos vizsgálati eredményeket, orvosi igazolásokat, záró-

jelentéseket;

e. a biztosítottság tényét igazoló dokumentumokat.

(4) A szolgáltatások iránti igény bejelentése esetén a biztosító az összes

szükséges dokumentum benyújtásától, illetve az okozói minôség megálla-

pításától számított 15 munkanapon belül teljesíti szolgáltatását.

10. Maradékjog és értékkövetés

(1) Jelen szerzôdés alapján létrejött biztosítás maradékjogokkal nem ren-

delkezik, nyereségrészesedésre nem jogosít, a biztosítás vonatkozásában a

biztosító kötvénykölcsönt nem nyújt.

(2) A biztosító értékkövetést nem alkalmaz.

Az OTP Csoport partnere
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