Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe
1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624
Adószám: 22157629-1-42
KERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
Jelen szerződés alkalmazásában az Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteken túl:


Biztosítás alá vonható kerékpárok: A biztosítási szerződésben megadott típusú vagy
fantázianevű és alváz- vagy gyári számú, a szerződő vagy a biztosított tulajdonát képező
kerékpár, mely a szerződéskötés időpontjában 10 évesnél nem idősebb.
Kerékpárnak minősül a legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt (KRESZ által
„kerékpár” jármű kategóriába sorolt eszközök).
Jelen feltételek alapján nem biztosított az elektromos kerékpár.
A Biztosító kockázatvállalása a kerékpár gyári alapfelszereltségére terjed ki, melyek
általában a következők:
a. vázszerkezet (váz, villa, teleszkóp)
b. kormányrendszer (kormányfej, kormánycső, szarv, csapágyak)
c.

nyereg

d. fékrendszer (fékkar, fékbetét, fékalkatrész)
e. hajtómű (csapágy, pedál, racsni, lánc, váltó, váltókar, hajtókar)
f.


komplett kerekek gumival

Biztosítás alá nem vonható kerékpár felszerelési tárgyak, tartozékok (kivéve, ha azok
bizonyíthatóan a gyári alapfelszereltség részét képezik):
a. csomagtartó
b. kosár
c.

kulcstartó

d. visszapillantó tükör
e. világítás
f.

sárvédő

A Biztosító kockázatvállalása nem terjed ki az alábbi felszerelési tárgyakra, tartozékokra:
a. utánfutó
b. kerékpáros táska
c.

computer, kilométer-óra, pulzusmérő

d. pumpa
e. szerszám
f.

ruházat

g. szemüveg
h. fejvédő sisak
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i.

levegőszűrő maszk

j.

kerékpáros cipő, ruha, kesztyű



Beszerzési érték: Az az érték, amelyen a kerékpár a Biztosított tulajdonába került (adás-vételi
szerződésen vagy a vételi számlán feltüntetett összeg).



Biztosítási összeg: a biztosítani kívánt kerékpár beszerzési értéke.

2. BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA
Szabadtérből történő lopás
A szabad térben őrizetlenül hagyott kerékpár lopási káraira a Biztosító kockázatvállalása abban az
esetben áll fenn, amennyiben a kerékpárt emberi erővel mozdíthatatlan, ﬁx tárgyhoz rögzített
állapotából vitték el.
Szabadtérből történő lopás esetén a Biztosító térítésének felső határa a kötvényen feltüntetett
biztosítási összegen belül, a rögzítéshez használt kerékpárzár biztonsági fokozatától függ:
a) max. 50.000 Ft, amennyiben a kerékpárt spirálzárral vagy kábelzárral rögzítették,
b) 50.000 Ft-nál magasabb összeg akkor téríthető, amennyiben a kerékpárt lezárására lánc-lakat
kombinációjú, vagy U-lakat vagy ezeknél magasabb biztonságú kerékpárzárat alkalmaztak.
Jelen biztosítási esemény kapcsán nem téríti meg a Biztosító a kárt, amennyiben a kerékpárt 10
óránál hosszabb ideig vagy éjszaka tárolták szabad térben.
A szolgáltatás igénybevételének feltétele:
a) rögzítéshez használt kerékpárzár/ak kulcsának vagy vásárlási számlájának bemutatása,
b) rendőrségnél tett feljelentés.
2.a) Biztosító szolgáltatása a biztosított kerékpárra
A Biztosító eseményenkénti szolgáltatásának felső határa a tényleges kár összege, de maximum a
kötvényben meghatározott biztosítási összeg.
A Biztosító minden esetben a más Biztosítónál fennállott biztosítással nem fedezett, máshonnan meg
nem térült kár erejéig nyújt térítést.
1. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosított kerékpárra vonatkozóan abban az esetben is
fennáll, ha a káresemény időpontjában a kerékpárt a biztosított személlyel közös háztartásban élő
közeli hozzátartozója használta.
2. A Biztosító szolgáltatásának igényléséhez a következő iratok bemutatása szükséges:
a) kötvény,
b) a kerékpár típusát, vagy fantázianevét és alváz- vagy gyári számát tartalmazó garancialevél vagy
számla,
c) amennyiben a biztosítható gyári tartozékokat a káresemény bekövetkezte előtt annál magasabb
értékűre cserélték, a vásárlást és értéket igazoló számlák,
d) rendőrségi feljelentés másolata,
e) kerékpárzár/ak kulcsa vagy vásárlási számlája,
f) fényképek a helyszínről (a helyszín azonosítására alkalmas minőségben, és látószögben) legalább
3 fotó
g) fénykép a helyszínen hagyott és eltávolított kerékpárzár(ak)ról (a kerékpárzárnak az adott
útszakaszon történő elhelyezkedésének azonosítására alkalmas minőségben és látószögben)
legalább 3 fotó
h) másik biztosítás alapján megtérült károk társbiztosítói igazolása (kárrendezési dokumentumok).
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A Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésével keletkező károk és költségek igazolását a
fentiekben felsoroltakon kívül egyéb okiratok és igazolások benyújtásától nem teszi függővé. A
biztosítottnak minden esetben joga van azonban olyan további bizonyítékok felmutatására, amelyeket
– a biztosítás általános szabályai szerint – követelésének érvényesítéséhez szükségesnek lát.
A Biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt
megelőző állapot visszaállításához szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke
(anyag- és javítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg
megtérítésére csak olyan számla alapján vállal kötelezettséget, illetve térít meg, amelyen feltüntetik az
általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.
A biztosítási esemény bekövetkeztét, és az azzal összefüggésben keletkezett kár mértékét minden
esetben a szerződő/ biztosított félnek kell hitelt érdemlő módon bizonyítani.
Értékcsökkenés
A Biztosító a biztosított kerékpár beszerzési értékéből évenként 8% értékcsökkenést von le – a
beszerzés évétől számítva. Például, ha a biztosított kerékpárt annak beszerzését követő második
évében lopják el, abban az esetben a Biztosító 16 % értékcsökkenést fog levonni a beszerzési
értékből.
Megtérítési igény
Amennyiben a Biztosító a kárt vagy annak egy részét megtérítette, őt illetik meg mindazok a jogok,
amelyek a Biztosítottat a kárért felelős személlyel szemben megillették kivéve, ha a károkozó a
Biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó. Az igény érvényesítéséhez a károsult köteles a
Biztosítót tájékoztatni és a megtérítési igényről jogszerűen le nem mondhat.
Ha a Biztosító nem térítette meg a teljes kárt és a Biztosító a károkozóval szemben keresetet indít,
köteles erről a Biztosítottat tájékoztatni, és a Biztosított kérésére köteles a Biztosított igényét is
érvényesíteni. A Biztosított igényének érvényesítését a Biztosító a költségek előlegezésétől teheti
függővé. A megtérült összegből elsőként a biztosított követelését kell kielégíteni.
A biztosított vagyontárgy megkerülése
A szerződő a vagyontárgy megkerülését köteles bejelenteni a Biztosítónak. Ha a biztosított
vagyontárgy megkerül, a biztosított arra igényt tarthat. Ebben az esetben a Biztosító által teljesített
szolgáltatást köteles visszatéríteni.
Közlekedési Balesetbiztosítás
A Biztosító a Biztosított részére baleseti szolgáltatást nyújt a kerékpár használata közben
bekövetkezett balesetére.
A balesetbiztosítási szolgáltatás csak a kerékpárt használó Biztosítottakra vonatkozik.
2.b) Biztosító szolgáltatása baleseti halál és maradandó egészségkárosodás (rokkantság)
esetén
Biztosítási esemény: a biztosított közlekedési balesetből adódó testi sérülése.
Biztosítási esemény időpontja: a közlekedési baleset bekövetkeztének időpontja.
Biztosító szolgáltatása:
a. Közlekedési baleset következményeként a Biztosított elhalálozik, Biztosító a Szolgáltatási
táblázatban meghatározott baleseti halálra szóló biztosítási összeget fizeti ki a Kedvezményezett
részére.
b. A közlekedési baleset következményeként a Biztosított megrokkan, a Biztosító a Szolgáltatási
táblázatban meghatározott baleseti rokkantságra szóló biztosítási összegnek az
egészségkárosodás fokával megegyező százalékát fizeti ki a Biztosított részére.
A közlekedési baleset folytán bekövetkezett megrokkanás, vagy állandó egészségkárosodás mértékét
- tekintet nélkül a Biztosított foglalkozására - szervek, illetve végtagok elvesztése esetén az alábbi
táblázat szerint kell megállapítani:
3
Mapfre Asistencia Kerékpár Biztosítás Általános és Különös Szerződési Feltétételek MABC001
Érvényes 2015. november 10-től.

a. mindkét szem látóképességének elvesztése, mindkét felkar, alkar, vagy kéz elvesztése, egyik kar,
vagy kéz és comb, vagy lábszár együttes elvesztése (felső végtag + alsó végtag csonkolása),
mindkét comb elvesztése: ...................................................................................................... 100 %
b. mindkét lábszár elvesztése: ...................................................................................................... 90 %
c.

egyik comb elvesztése, egyik felkar elvesztése: ....................................................................... 80 %

d. egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése, beszélőképesség teljes elvesztése, mindkét fül
hallóképességének teljes elvesztése:....................................................................................... 70 %
e. egyik kézfej elvesztése: ............................................................................................................ 65 %
f.

egyik lábfej teljes elvesztése: .................................................................................................... 40 %

g. egyik szem látóképességének teljes elvesztése: ..................................................................... 35 %
h. egyik fül hallóképességnek teljes elvesztése: .......................................................................... 25 %
i.

egyik ujj elvesztése: .................................................................................................................. 20%

A jelen balesetbiztosítás hatálybalépése előtt bármely okból már maradandóan károsodott vagy nem
ép testrészek és szervek a biztosításból ki vannak zárva.
Az egy biztosítási eseményből eredő több állandó részleges egészségkárosodás esetén teljesített
összes kifizetés az állandó teljes megrokkanás esetére megállapított biztosítási összeget nem
haladhatja meg.
A baleseti állandó egészségkárosodás mértékét a táblázatban felsorolt szervek, illetve végtagok
elvesztése esetén azonnal, egyéb esetekben legkésőbb két évvel a baleset időpontja után kell
megállapítani. A biztosítási eseményre hivatkozással két éven túl, kárigény nem nyújtható be. A
táblázatban fel nem sorolt esetekben, a baleseti állandó egészségkárosodás fokának
megállapításához, a társadalombiztosítási szerv által kiadott, a rokkantság megállapítására vonatkozó
TB I. vagy TB II. fokozatú rokkanttá minősítő határozatot kell figyelembe venni, feltéve, hogy a
határozat jogerőre emelkedik.
A Biztosító teljesítéséhez szükséges dokumentumok:
a. baleseti jegyzőkönyv és
b. TB I vagy TB II fokozatú rokkanttá minősítő jogerős határozat, vagy
c.

Kórházi zárójelentés, vagy

d. Halottvizsgálati bizonyítvány.
A baleseti rokkantsági szolgáltatások teljesítésére csak akkor és annyiban kötelese a Biztosító,
amennyiben a baleset még a Biztosított életében a biztosítóhoz bejelentésre került, és a szolgáltatási
igényt, illetve a rokkantság mértékét a biztosító megállapította.
Amennyiben a Biztosított a rokkantság megállapítását követően, a szolgáltatás kézhezvétele előtt
meghal, úgy a baleseti halál szolgáltatásra a biztosított örököse(i) jogosult(ak).
2.c) Biztosító szolgáltatása baleseti eredetű csonttörés, vagy csontrepedés esetén
Biztosítási esemény: A Biztosított csonttörést vagy csontrepedést okozó közlekedési balesete.
Biztosítási esemény időpontja: a közlekedési baleset bekövetkeztének időpontja.
Biztosító szolgáltatása: Biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosító a Szolgáltatási táblázatban
meghatározott csonttörésre vagy csontrepedésre szóló biztosítási összeget fizeti ki a Biztosított
részére (kivéve a fog töréseit, repedéseit).
Egy biztosítási eseményből eredő több csonttörés vagy csontrepedés esetén a biztosítási összeg
egyszeresen kerül kifizetésre.
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A Biztosító teljesítéséhez szükséges dokumentumok:
a. baleseti jegyzőkönyv vagy
b. kórházi zárójelentés, és/vagy minden olyan kórházi, orvosi dokumentum, amely tartalmazza a
biztosítási esemény bekövetkeztét, okát, időpontját.
Balesetbiztosítás esetén a Biztosító mentesülése, közlési kötelezettség megsértése:
Az Általános Biztosítási feltételek 4. cikkelyében meghatározott Általános Kizárásokon és
Mentesülésen túl a Biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha bizonyítja, hogy
a) a balesetet a Biztosított illetőleg a Szerződő fél jogellenes szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása okozta;
b) a balesetet a Biztosított, illetőleg Szerződő, közvetlen hozzátartozója jogellenesen, szándékosan,
vagy súlyosan gondatlanul okozta;
c) szándékos magatartásnak minősül, ha egészségügyi szempontból szükséges, de a Biztosított
elutasító döntése miatt meghiúsult egészségügyi ellátás (műtét, kórházi kezelés) következtében a
Biztosított baleseti rokkantsága vagy baleseti halála következik be.
Nem áll be a Biztosító fizetési kötelezettsége, ha a baleset bekövetkezte összefüggésbe hozható a
Biztosított szerződéskötés előtt meglévő betegségével, egészségkárosodásával, már meglévő
fogyatékosságával (közlési kötelezettség megsértése).

3. KÁRTÉRÍTÉS
A kártérítési igényt belföldön a Biztosító 06 40 200 521 es kék számán, e-mailen a
karbejelentes@mapfre.com címen jelentheti be a Szerződő, Biztosított, vagy az általa megbízott
személy.
A biztosítási eseményt 24 órán belül be kell jelenteni a Biztosítónál.
A Biztosító a kárbejelentéskor e-mailen, vagy faxon, vagy postai úton eljuttatja a hivatalos
kárbejelentő nyomtatványt a bejelentő részére. A kárigényhez a kárbejelentő nyomtatvány
mellé az egyes biztosítási szolgáltatások kárigényéhez meghatározott dokumentumok
csatolása szükséges.
A Biztosított köteles megtenni minden tőle elvárható intézkedést a káresemény következményeinek
enyhítésére. Köteles együttműködni a káresemény lehető leghatékonyabb rendezésében, a lehető
legrövidebb időn belül tájékoztatni a Biztosítót a tudomására jutott jogi, bíróságon kívüli vagy
adminisztratív értesítésről a káreseménnyel kapcsolatban.
Tájékoztatni a Biztosítót bármely egyéb, más Biztosító által kibocsátott biztosítási
szerződésről, amely fedezetet nyújthat a kárra.
A Biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a Biztosított az előírt kötelezettségeket nem,
vagy késedelmesen teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. (A
Biztosító mindenképpen köteles szolgáltatni olyan mértékben, amilyen mértékben az értesítési
kötelezettség elmulasztása ellenére is megállapítható fizetési kötelezettsége.)
A Biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személlyel szemben a Biztosított vagy a
Szerződő nem jogosult a kárigénnyel kapcsolatosan egyezséget kötni, a kártérítési igényt
elfogadni, vagy elutasítani.
Amennyiben a kárkifizetése után derül ki, hogy a kártérítés iránti igényt, mint jogosulatlant el
kellett volna utasítani, a Biztosító jogosult a kártérítésként kifizetett biztosítási összeget és az
általa nyújtott szolgáltatások ellenértékét a Biztosítottól visszakövetelni.
A Biztosító a hiánytalanul benyújtott dokumentumok alapján 30 napon belül elvégzi a
kárelbírálást és annak eredményét írásban közli a Biztosítottal. A Biztosító a kártérítést a
kárelbírálás lezártát követően, 2 munkanapon belül banki átutalással teljesíti a
Kedvezményezett részére.
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4. SZOLGÁLTATÁSI TÁBLA

Fedezetek
1. Kerékpár szabad térből történő lopása (biztosítási összeg):

Kerékpár Alap

Kerékpár Plusz

100 000 Ft

200 000 Ft

2. Közlekedési balesetbiztosítás
a) közlekedési baleseti halál esetére szóló biztosítási összeg:

250 000 Ft

b) közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló biztosítás
- I. Sz. Közlekedési baleseti rokkantsági összeg, ha az teljes és állandó (100%-os)
- I. Sz. Közlekedési baleseti rokkantsági összeg, ha az állandó és részleges rokkantség
mértéke
- a 10%-ot eléri, v agy meghaladja, v alamint
- ha 10%-ot nem éri el, de csonkolást, bénulást, teljes merev edést okoz

500 000 Ft
500.000 ,- Ft-nak a rokkantság f okáv al arány os része

c) közlekedési balesetből adódó csonttörés v agy csontrepedés

5 000 Ft
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