
Kerékpár biztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.   Termék: Kerékpár biztosítás
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016 

Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság. A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses
tájékoztatás a biztosító honlapján érhető el: https://www.aegon.hu/kerekpar-biztositas

Bejegyzés szerinti tagállam:  Magyarország
Szabályozási státusz:   MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság.

Milyen típusú biztosítás?

A kerékpár biztosítás egy kárbiztosítás, amelynél a szolgáltatás célja a biztosított kerékpár káresemény 
bekövetkezte előtti állapotra történő helyreállítása, vagy a kerékpár pótlása. A bekövetkezett kár mérhető 
és pénzben kifejezhető. A szerződés keretein belül köthető balesetbiztosítás pedig egy ún. összegbiztosítás, 
ami azt jelenti, hogy a biztosítási eseményre a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg.

  Mire terjed ki a biztosítás?
A szerződésben megadott típusú vagy fantázianevű és alváz- vagy gyári számú kerékpár az alábbi biztosítási eseményekre biztosított:

 tűz,

 robbanás,

 elemi károk,

 idegen jármű ütközése,

 idegen tárgy rádőlése,

 rablás,

 betöréses lopás, rongálás,

 szabadtérből történő lopás.

A szerződés keretein belül lehetőség van balesetbiztosítás megkötésére is, amely a kerékpár használata közben elszenvedett csonttörésre, 
rokkantságra, vagy halálra nyújt szolgáltatást.

  Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító kockázatviselésének helye az Európai Unió tagállamainak területe.

   Mire nem terjed ki a biztosítás? 
A kerékpár biztosítási események nem terjednek ki:

 elektromos kerékpárra és egyedileg összeállított kerékpárra,

 a feltétel szerint nem gyári alapfelszereltségnek definiált tartozékokra,

 nem a feltételben elvárt módon rögzített kerékpár ellopására,

 részlopás károkra (pl. tartozékok),

 10 óránál hosszabb ideig, vagy éjszaka szabad térben tárolt kerékpár ellopására.

A balesetbiztosítás nem terjed ki a nem kerékpárral elszenvedett balesetekre. A biztosítás egyéb kizárásait a feltétel tartalmazza.
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Aegon Gondoskodás életbiztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. A termék: Egész életre szóló, határozatlan tartamú 
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016  kockázati életbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termék általános és speciális feltételeiben érhető el!

Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan élethossziglani, azaz egész életre szóló kockázati életbiztosítás, amely a biztosított halála esetén nyújt szolgáltatást. 
Elsődleges célja az életvégi, azaz temetkezési kiadások fedezetének megteremtése. 

 Mire terjed ki a biztosítás? 

A biztosítási szolgáltatásokat tartalmazó teljes lista a termék feltételeiben érhető el. 

✓ A biztosítás egész életre szóló, határozatlan tartamú kockázati életbiztosítás.

 A biztosító a biztosítottnak a szerződés fennállása során bekövetkező halála esetén a szerződéskötéskor meghatározott és az évek 
során az értékkövetéssel növelt aktuális biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezetteknek a következők szerint: a szerződés 
első évében a biztosítási összeg 25%-át, a második évben annak 50%-át, majd a szerződés második évét követően az aktuális 
összeg 100%-át. Ha a biztosított baleset miatt veszti életét, úgy mindig a biztosítási összeg 100%-a kerül kifizetésre.

 Az értékkövetés nem kötelező.

 Az alapbiztosítás választható szolgáltatása egy egészségbiztosítási szolgáltatás, amikor a biztosított terminális állapotának fenn-
állása esetén az aktuális biztosítási összeg 95%-a kerülhet kifizetésre a biztosítottnak. Ezen szolgáltatás teljesítése esetén további 
kifizetésre a szerződés keretében nem kerül sor. (Terminális állapot: gyógyíthatatlan betegség azon időszaka, amikor az ismert 
és alkalmazott gyógyító kezelések ellenére a hatásos gyógymód hiányában a biztosított várható élettartama egy évnél rövidebb.) 

 Hol érvényes a biztosításom?

A biztosító kockázatviselése területi korlátozás nélkül érvényes.

�  Mire nem terjed ki a biztosítás? 

Főbb kizárások:

A biztosító nem nyújt fedezetet az alábbiakkal összefüggésben bekövetkező események esetén:

� radioaktív, illetve ionizáló sugárzás,

� HIV, hepatitis B vagy hepatitis C fertőzés,

� harci események, más háborús cselekmények, felkelések, lázadások, terrorcselekmények, zavargások,

� sportversenyeken vagy extrém sporttevékenység közben történő balesetek,

� nem menetrendszerű kereskedelmi személyszállító repülés közben történt balesetek.

A biztosítás további kizárásait a biztosítás feltételei tartalmazzák.
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!  Milyen korlátozások vannak a biztosításban?
! A szerződéskötés időpontjában 10 évesnél fiatalabb kerékpár biztosítható.

! A várakozási időn belül bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosító nem köteles a bekövetkezett kárt megtéríteni.

! Rablás és lopás károk esetén a rendőrségnél vagy egyéb hatóságnál történt feljelentés igazolása szükséges.

! A biztosító szolgáltatását korlátozhatja a biztosítási összeg nagysága, amely térítésének felső határa.

! A 2 évesnél idősebb és keresőtevékenységre használt, valamint az 5 évesnél idősebb normál használatú kerékpárok esetében a szolgáltatás

  a feltételek szerinti avult értéken történik.

! Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a baleset a biztosított súlyos bűncselekményével vagy súlyosan gondatlan, 

 jogellenes magatartásával függ össze.

  Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat az alábbi kötelezettségek terhelik:

— Közlési és változás bejelentési kötelezettség: A biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményekre és az ajánlattételkor feltett 

 kérdésekre vonatkozóan.

— Kárbejelentési kötelezettség: A biztosítási eseményt a tudomásra jutástól számított 8 napon belül kell bejelenteni.

— Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség: A szerződő/biztosított köteles a biztosító által a feltételekben meghatározott biztonsági 

 előírásokat betartani; kerékpár tárolására használt helyiségeket - bármilyen rövid idejű távozás esetén is - a védettségi szintnek megfelelően 

 szakszerűen bezárni; kár bekövetkezte esetén a kár mértékének csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
  

  Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás díja és díjfizetésének gyakorisága éves. A biztosítás díja egy összegben az elektronikus 
biztosítási ajánlat megtételekor az ajánlattételi felületen rendelkezésre álló bankkártyás fizetéssel teljesíthető.

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
— A biztosító kockázatviselésének kezdete az ajánlattétel napját követő nap 0:00 órája. A szerződés létrejöttét követően azonban a biztosító

 15 napos várakozási időt tűz ki, amelyen belül bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosító nem köteles a bekövetkezett kárt megtéríteni.

— A biztosítási szerződés 1 éves határozott tartamra jön létre. A biztosítási év a szerződés létrejöttét követő nappal indul. A biztosítási év

  utolsó napjának 24. órájakor a szerződés és a biztosító kockázatviselése megszűnik.

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés a szerződő és biztosító közös megegyezésével szüntethető meg.
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