PostaAutóŐr
kötelező gépjármű-felelősség biztosítás (KGFB)
Biztosítási termékismertető
Társaság: Magyar Posta Biztosító Zrt.

A termék: PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Ez az ismertető csak információul szolgál, rövid áttekintést nyújt a biztosítás főbb tartalmáról. A
termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más
dokumentumban, a PostaAutóŐr (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek c.
kiadványban (nyomtatványszám: F 130211 35 1701) érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A KGFB egy felelősség típusú biztosítás, amely a károsultvédelem szem előtt tartásával a jármű
üzemeltetése során a Biztosított felelősségi körbe tartozó károkozás esetén megtéríti a Biztosított
helyett a károsultnak okozott károkat. Ezt a típusú biztosítást minden magyarországi telephelyű
gépjármű Üzembentartójának kötelező megkötnie és hatályban tartania. A KGFB mellé kiegészítő
biztosításként köthető az Okozói kiegészítő biztosítás és a Bennülők balesetbiztosítása.

Mire terjed ki a biztosítás?
 A KGFB biztosítás a jármű üzemeltetése során
másoknak okozott dologi és személyi
sérüléses károkra nyújt fedezetet.
 A KGFB fedezet mértéke dologi károk esetén
1 220 000 eurónak, személyi sérüléses károk
esetén 6 070 000 eurónak megfelelő
forintösszeg-határig terjed.
Okozói kiegészítő: a KGFB alapján károkozó
személy saját autójában - ugyanazon káresemény
kapcsán - keletkezett károk megtérítésére szolgál
a választott maximális kártérítési összegig.
Hétféle szolgáltatási csomagból lehet választani a
kártérítés felső határától függően, amely 100
ezer Ft-tól
3 millió Ft-ig) terjedhet.
Bennülők balesetbiztosítása: Biztosítottak a
személygépkocsi vezetője és utasai. Biztosítási
összeg személyenként: baleseti halál esetén 1
millió Ft, 100%-os baleseti rokkantság esetén 2
millió Ft.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem térülnek például:
× KGFB esetén: a Biztosított személy (azaz a
károkozó) járművében keletkezett károk,
valamint a károkozó személy saját sérüléseiből
eredő károk.
× Okozói kiegészítő esetén: az ismeretlen
gépjárművel történt ütközésből eredő károk.
× Bennülők balesetbiztosítása esetén: a
tudatzavarban bekövetkezett baleseti károk, ha
azok a Biztosított alkohol, kábítószer vagy
gyógyszerek miatti lényeges korlátozottsága
miatt következtek be.
Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
!

!

KGFB és Okozói kiegészítő esetén nem térülnek
a gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges
edzés során keletkezett károk.
Bennülők balesetbiztosítása esetén nem fizet a
biztosító, ha a balesetet a személygépkocsi
vezetője ittasan okozta.

Hol érvényes a biztosításom?
 A KGFB biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a
Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre. A Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekről a MABISZ
oldalán tájékozódhat (http://mabisz.hu/hu/gepjarmu-karrendezesi-iroda/nemzeti-iroda).
 Okozói kiegészítő, valamint Bennülők balesetbiztosítása esetén: a biztosító kockázatviselése az
Európában bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki az alábbi korlátozásokkal:
Törökországnak kizárólag az európai területére terjed ki, továbbá Észtország, Lettország és Litvánia
kivételével nem terjed ki a volt Szovjetunió területére.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?






Közlési- és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása
alatt, így 8 napon belül minden, a szerződésben feltüntetett adatban bekövetkező változást be kell
jelenteni.
Díjfizetési kötelezettség.
A lényeges körülmények leírásával együtt kárbejelentési kötelezettség: KGFB esetén 5, Okozói
kiegészítő esetén 2, Bennülők balesetbiztosítása esetén 8 munkanapon belül.
KGFB esetén továbbá szerződéskötési kötelezettség az üzembentartói jog keletkezésétől, valamint
baleseti adó fizetési kötelezettség.
Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a biztosító
megállapodása szerint. A díjfizetés történhet egy, kettő, négy, avagy tizenkettő részletben; postai
csekken, banki átutalással vagy csoportos beszedéssel. A kiegészítő biztosítási díj az alapbiztosítás
díjának esedékessége napján esedékes. A díjfizetés gyakorisága, valamint a díjfizetés módja megegyezik
az alapbiztosításéval.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. Kiegészítő biztosítások esetén
a biztosítási fedezet megszűnik abban az esetben, ha az alapbiztosítási szerződés (KGFB) megszűnik. A
KGFB fedezet megszűnik különösen





a jármű eladásával, avagy az üzembentartói jog megszűnésével egy időben,
évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
díj-nemfizetés esetén a 60 napos türelmi idő leteltével.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

Mind a KGFB, mind a kiegészítő biztosítások költségmentesen indoklás nélkül felmondhatók évfordulóra,
amennyiben az erről szóló írásbeli értesítés a biztosítóhoz az évforduló előtt legalább 30 nappal
beérkezik. A kiegészítő biztosítások az alapbiztosítástól függetlenül, önállóan is felmondhatók. A KGFB
(és ezzel együtt a kiegészítő biztosítás is) megszűnik érdekmúlás (pl. jármű eladása esetén, ha az
üzemben tartó személye megváltozik, a forgalomból való végleges kivonása esetén) és 60 napnál
nagyobb díjhátralék esetén is.
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