Gépjárműbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság:
Groupama Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett, a Magyar Nemzeti Bank
által felügyelt biztosító részvénytársaság.
Tevékenységi engedély száma: H-EN-II-130/2016.

A termék:
GB351 JELŰ KÖTELEZŐ
GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyféltájékoztató és
feltétel elnevezésű dokumentumban érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A kötelező felelősségbiztosítás célja, hogy a gépjárművel okozott károk – a károkozó fizetőképességétől függetlenül – megtérüljenek, és így a
biztosított által mások vagyonában, testi épségében okozott károkra biztosítási védelmet nyújtson.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

9 Minden magyarországi telephelyű gépjármű
üzembentartója köteles a gépjármű üzemeltetése
során okozott károk biztosítási védelmére
felelősségbiztosítási szerződést kötni. Gépjárműfelelősségbiztosítási kárnak az idegen gépjármű által
okozott kárt tekintjük. A jelen biztosítás célja,
hogy a gépjárművel okozott károk – a károkozó
fizetőképességétől függetlenül – megtérüljenek, és
így a biztosított által mások vagyonában, testi
épségében okozott károkra fedezetet nyújtson.

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít szolgáltatást
a következő káresemények vonatkozásában:
8 a károkozó gépjárműben elhelyezett tárgyakban
keletkezett károkra, ha ezek nem az utasok személyi
használatára szóló tárgyak
8 a károkozó gépjárműben keletkezett károkra (mivel
ezen károkat a casco biztosítás téríti)
8 a gépjármű balesete nélkül az út burkolatában
keletkezett károkra (pl. áru kifolyása baleset nélkül)
8 álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás
következtében keletkezett károkra
8 üzemi balesetnek minősülő, és a gépjármű javítási
vagy karbantartási munkái során keletkezett károkra
(pl. autószerelés közben)
8 gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés
során bekövetkezett károkra
8 környezetszennyezéssel a gépjármű balesete nélkül
keletkezett károkra (pl. környezetszennyező anyag
kifolyása baleset nélkül)
8 elmaradt haszonként keletkezett károkra (pl. egy
káresemény miatt az áru nem ért időben célba)

9 Az alapbiztosításon felül a Groupama Biztosító
asszisztencia szolgáltatást is nyújt. A jármű belföldön
történt baleseti vagy műszaki meghibásodásból
eredő menetképtelenség esetén a biztosító évente
egyszer átvállalja egy helyszíni javítás munkadíját vagy
a legközelebbi szervizbe szállítást.

Nyomtatványszám: 13666/4 – Hatályos 2021. június 1-jétől.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít
szolgáltatást, illetve a kártérítési összeg megtérítését követelheti:
Amennyiben a vezető a gépjárművet az üzemben tartó vagy az
egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette.
Amennyiben a vezető a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési
képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban
vezette.

Amennyiben a vezető vezetésére jogosító engedéllyel nem
rendelkezett.
Amennyiben a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt
műszaki állapota okozta.
Amennyiben a vezető a kárt segítségnyújtás elmulasztásával,
illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos
veszélyeztetéssel okozta.

Hol érvényes a biztosításom?
9 A biztosítási fedezet kiterjed az alábbi országokra: Ausztria,
Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország,
Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta,
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia,

9 valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer további országaira:
Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belorusz, Bosznia-Hercegovina,
Irán, Izrael, Macedónia (hivatalos rövidítéssel F.Y.R.O.M.),
Marokkó, Moldávia, Montenegró, Oroszország, Svájc, Szerbia
(kivéve Koszovó területe, amely ENSZ felügyelet alatt áll),
Tunézia, Törökország, Ukrajna.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással
kapcsolatban?
A szerződés kezdetekor jelentkező kötelezettségek:
– Tájékoztatási kötelezettség: minden ismert, a biztosítás
szempontjából lényeges körülményt közölni kell a biztosítóval (pl.
üzemeltetés módja, pontos kapcsolattartási adatok).
– A biztosítási kötelezettség az üzemben tartót a gépjármű hatósági
engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától – a szünetelés
kivételével – a gépjármű forgalomból történő kivonásáig, illetve
a forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármű esetében a
forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges
megszüntetéséig terheli.
A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
– Változásbejelentési kötelezettség: a jármű, illetve az üzemben tartó
személyes adataiban bekövetkező lényeges változásokat azonnal
jelenteni kell a biztosító felé (pl. e-mail cím vagy levelezési cím
módosulás, forgalomból kivonás, eladás, üzembentartó váltás).
– Kármegelőzési kötelezettség: Gondosan és körültekintően kell
eljárni, hogy ne következzen be káresemény (pl. rendszeres téli-

nyári gumi csere, időjárásnak és látási viszonyoknak is megfelelő
sebesség betartása, jármű megfelelő műszaki állapotban tartása,
hosszú távú vezetés esetén pihenési idő).
– Kárenyhítési kötelezettség: Ha káresemény történik, akkor az
adott helyzetben elvárható módon kell cselekedni, hogy minél
kisebb kár keletkezzen (pl. lakott területen kívül az úttesten
vagy a leállósávon levő elromlott gépjárművet elakadást jelző
háromszöggel meg kell jelölni).
– Díjfizetési kötelezettség.
Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
A károsultnak a káreseményt a társaságunk felé be kell jelentenie
a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül. A kár
bejelentéséhez szükség van a helyszínen kitöltött kék-sárga baleseti
bejelentőre, a jármű forgalmi engedélyére, rendőri intézkedés
esetén a jegyzőkönyvre, személyes iratokra, illetve egyéb, a
biztosító által esetlegesen bekért dokumentumokra.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
– A biztosítási díj havi, negyedéves, féléves vagy éves díjfizetési
gyakorisággal fizethető postai csekken, banki átutalással,
csoportos beszedéssel és bankkártyás teljesítéssel.
– Az első díjat a szerződés létrejöttekor, a folytatólagos díjat
pedig az adott díjfizetési időszak első napján, de legkésőbb az
esedékességtől számított 60 napon belül (türelmi idő) kell

megfizetni. Amennyiben nem történik díjbefizetés és a türelmi
idő lejár, a biztosítás díjnemfizetés miatt megszűnik. A biztosító
kockázatviselése a türelmi időben fennáll.
– A határozott tartamú biztosítási szerződések biztosítási díja
a biztosítás tartamára egy összegben illeti meg a biztosítót
(egyszeri díj).

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete:
A biztosító kockázatviselése (a biztosítási fedezet) a felek által a
szerződésben meghatározott időpontban kezdődik.
A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott
időpontokban ér véget:

– A határozott idejű szerződés lejáratakor.
– Az esedékes díjat a felszólító levélben közölt határidőig nem
fizették meg.
– A biztosítási szerződés megszüntetése esetén.
– A szerződés megszűnésével véget ér a biztosítási védelem.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Határozatlan idejű szerződés az alábbiakban meghatározott
esetekben szűnhet meg:
– A biztosítás évfordulójára történő – 30 nappal az évforduló
előtt közölt – rendes felmondással.
– A szerződő és a biztosító által meghatározott időpontban
közös megegyezéssel.
– A biztosító írásbeli tájékoztatásával a biztosítási érdek
megszűnéséről (pl. a gépjárművet eladják, üzembentartó
személye változik, a járművet kivonják a forgalomból).
– A biztosítási díj meg nem fizetése miatt.

Határozott tartamra kötött szerződés az alábbiakban
meghatározott esetekben szűnhet meg:
– A biztosító írásbeli tájékoztatásával a biztosítási érdek
megszűnéséről (pl. a gépjárművet eladják).
– A biztosítási díj meg nem fizetése miatt.
– Az időtartam lejártával.

