KERÉPKÁR BIZTOSÍTÁS
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
Biztosítási díj:

5 000 Ft
12 500 Ft

14 500 Ft

Biztosítási események
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.
Nem téríti meg a Biztosító a kárt, amennyiben a kerékpárt 10 óránál hosszabb ideig vagy éjszaka tárolták szabad térben.
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.
Biztosító szolgáltatása baleseti halál és maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetén
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.

Biztosító szolgáltatása baleseti eredetű csonttörés, vagy csontrepedés esetén
Biztosítási esemény: A Biztosított csonttörést vagy csontrepedést okozó közlekedési balesete.
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).
Ki lehet biztosított?
Az a természetes személy, akire/amelyre a biztosítási ajánlat alapján a biztosítás hatálya rá, mint Biztosítottra, illetve a biztosított
kerékpárra, mint biztosított vagyontárgyra érvényes. Biztosított lehet az, aki a(z):
- szerződéskötéskor a 75. életévét nem töltötte be és
- állandó bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik és
- szerződéskötéskor a biztosítási szerződésben megjelölt kerékpár tulajdonosa, a Biztosított Ptk. szerinti hozzátartozója, igazoltan
térítés ellenében a kerékpár bérlője, vagy
- mindazon kiskorú személy, akinek a lakcíme állandó lakcímbejelentés alapján azonos a Biztosított lakcímével a káresemény
időpontjában.
Milyen biciklik biztosítható?
10 évnél fiatalabb legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt.
Kockázatviselés kezdete, biztosítás tartama, várakozási idő
A biztosítási ajánlaton feltüntetett dátum 0 óra a kockázatviselés dátuma.
A Biztosítási szerződés tartama határozott, a kockázatviselés kezdetétől számított 365 nap.
A Biztosító kockázatviselés kezdetétől 15 nap várakozási időt tűz ki, melyen belül bekövetkezett biztosítási eseményekre a Biztosító nem
köteles a bekövetkezett kárt megtéríteni, de lopáskár esetén a befizetett biztosítási díjat visszafizeti.
Fontos!
Biztosítási esemény bekövetkeztekor fényképeket szükséges készíteni (legalább 3 fotó):

a helyszínről (a helyszín azonosítására alkalmas minőségben, és látószögben), továbbá

a helyszínen hagyott és eltávolított kerékpárzár(ak)ról (a kerékpárzárnak az adott útszakaszon történő elhelyezkedésének
azonosítására alkalmas minőségben és látószögben)

