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NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSRE SZOLGÁLÓ GARANCIA BIZTOSÍTÁS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA
1. Általános rendelkezések

Groupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Nyomtatványszám: 13962/1 – Hatályos 2020. június 1-jétől visszavonásig.

A Nemzeti Útdíjfizetésre Szolgáló Garancia Biztosítás Szerződési Feltételei
és Ügyféltájékoztató azokat a kikötéseket tartalmazzák, amelyeket a
Groupama Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) és az útdíjfizetésre kötelezettek között létrejött biztosítási szerződésekre kell alkalmazni, feltéve,
hogy a biztosítási szerződést e feltételekre hivatkozással kötötték. A biztosítási szerződésre vonatkozó különös vagy kiegészítő szerződési feltételek, illetve záradékok jelen általános szerződési feltételtől eltérően rendelkezhetnek. Amennyiben a különös vagy kiegészítő szerződési feltételek, illetve záradékok valamely kérdésben jelen általános szerződési feltételtől
eltérnek és
a. az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható az általános szerződési
feltétel rendelkezéseivel, akkor a különös vagy kiegészítő szerződési feltételeket, illetve záradékot és az általános szerződési feltételt értelemszerűen együttesen kell alkalmazni;
b. a különös vagy kiegészítő szerződési feltétel, illetve záradék és az általános szerződési feltétel eltérő rendelkezései egymást kizárják, akkor a
különös vagy kiegészítő szerződési feltétel, illetve záradék rendelkezéseit kell alkalmazni.
A biztosítási ajánlat, az ajánlathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok, nyilatkozatok, a biztosítási kötvény, garancia nyilatkozat, a szerződési feltételek és záradékok (a továbbiakban: biztosítási szerződési feltételek) a felek
közötti megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a közöttük létrejött korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik jelen szerződés részét.
Nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
A biztosító jelen szerződési feltétel alapján vállalja, hogy biztosítási díj ellenében jelen feltételben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése
esetén biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett kedvezményezett részére.

2. A biztosítási szerződés alanyai
2.1. Biztosító
A biztosító az a jogi személy, amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási
kockázatot viseli és jelen szerződési feltételben meghatározott szolgáltatás
teljesítésére kötelezettséget vállal.
2.2. Szerződő
Az a személy, aki biztosítóval a biztosítási szerződést megköti és a biztosítási díj megfizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő csak vállalkozás lehet.
A szerződő jogosult és köteles a biztosítási szerződés vonatkozásában nyilatkozatot tenni, és köteles a biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségei szerint eljárni.
Amennyiben a szerződő és a biztosított különböző személy, akkor a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított belépéséig a szerződő a
hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a biztosítottat köteles tájékoztatni.
2.3. Biztosított
Biztosított az a személy, aki az autópályák, autóutak és főutak használatá-

ért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a
továbbiakban: Útdíjtörvény) alapján útdíjfizetésre kötelezettként a kedvezményezettel utólagos díjfizetésre irányuló szerződést köt. Biztosított kizárólag vállalkozás lehet.
Amennyiben a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor a szerződésbe beléphet. A
belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szerződő felet megillető jogok és vonatkozó kötelezettségek összessége a biztosítottra száll át. A folyó biztosítási időszakban esedékes díjak
megfizetéséért a belépő biztosított a szerződővel egyetemlegesen felel. Külföldi biztosított nem léphet a szerződő helyébe. Jelen feltétel alapján külföldi biztosítottnak minősül a
külföldi székhellyel rendelkező vállalkozás.
2.4. Kedvezményezett
A biztosítói garancia nyilatkozat kedvezményezettje az a személy, aki számára a biztosító – a garancia nyilatkozatban foglalt feltételek alapján – a biztosítottat terhelő fizetési kötelezettséget teljesíti. Jelen feltétel alapján a kedvezményezett a
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
2.5. Vállalkozás
a. A biztosítási szerződés megkötése során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
b. A jelen szerződési feltételek vonatkozásában vállalkozásnak minősülnek:
– természetes személy szerződésben írt minőségében, amennyiben
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége, foglalkozása
körében jár el;
– cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége – a cégjegyzék, illetve a nyilvántartás szerinti névvel;
– jogi személyiséggel nem rendelkező, de névjegyzékbe, nyilvántartásba vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet,
személyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó;
– közfeladatokat ellátó, törzskönyvi nyilvántartásba vett költségvetési
szervek;
– egyéb, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró, az a. pont alá nem tartozó személy.

3. A biztosítási esemény és a biztosítói garancia
nyilatkozat
3.1. Biztosítási esemény
Biztosítási eseménynek minősül, amennyiben a biztosított a
kedvezményezettel kötött utólagos díjfizetés tárgyában létrejött szerződés alapján az útdíj utólagos megfizetésére irányuló kötelezettségét a kedvezményezett írásbeli felszólítása ellenére nem teljesíti, és a kedvezményezett erre tekintettel a biztosítói garancia nyilatkozatban foglalt feltételek
alapján a biztosítóval szemben igényt érvényesít.
3.2. Biztosítói garancia nyilatkozat
A biztosító feltétel nélkül és visszavonhatatlanul a biztosítói
garancia nyilatkozatban mint egyoldalú nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a biztosított a bizto-

1

sítói garancia nyilatkozaton feltüntetett szerződés alapján a
kedvezményezett felé fennálló fizetési kötelezettségét az
útdíj utólagos megfizetésére vonatkozóan nem teljesíti, akkor
a biztosított helyett, a kedvezményezett szabályszerűen benyújtott írásbeli lehívó nyilatkozata alapján – a biztosítói garancia nyilatkozatban meghatározott feltételek szerint – a biztosított és a kedvezményezett között fennálló alapjogviszony
vizsgálata nélkül a garancia nyilatkozat összege erejéig fizetést teljesít.

4. A biztosítási szerződés létrejötte és módosítása
4.1. A biztosítási szerződés létrejötte
A szerződő a biztosítási szerződés megkötését kizárólag írásbeli ajánlattal
kezdeményezheti.
A szerződő az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig van
kötve. Kockázatelbírálási idő az ajánlat biztosítóhoz történő beérkezésétől
számított 15 napon belüli időszak.
A szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a biztosítóhoz
történő beérkezése időpontjára visszamenő hatállyal akkor jön létre, amikor a biztosító az ajánlat elfogadásáról a kockázatelbírálási idő alatt kötvényt állít ki.
A biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül is létrejön a szerződés, amennyiben a biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől
számított 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy az
ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban
előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és díjszabásának megfelelően tették.
Ebben az esetben a szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a biztosítóhoz történő beérkezése időpontjára visszamenő hatállyal a kockázatelbírálási idő elteltét követő napon jön létre. A biztosító a szerződés létrejöttéről kötvényt állít ki.
Nem jön létre a szerződés, amennyiben a biztosító az ajánlatot a kockázatelbírálásra nyitva álló 15 napos határidőn belül elutasítja.
A biztosítási szerződés létrejötte esetén a biztosító az ajánlat elfogadásáról
biztosítási kötvényt állít ki.
Amennyiben a kötvény a szerződő ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő a dokumentum kézhezvételét követően késedelem nélkül, de legfeljebb
15 napon belül, írásban nem kifogásolja, a szerződés a kötvény szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, amennyiben a biztosító az eltérésre a szerződő figyelmét a kötvény
átadásakor írásban felhívta. Amennyiben a felhívás elmarad, a szerződés az
ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
Amennyiben a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér a biztosító általános szerződési feltételétől, a biztosító a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül javasolhatja, hogy a
szerződést az általános szerződési feltételeknek megfelelően módosítsák.
Amennyiben a szerződő a javaslatot nem fogadja el vagy arra 15 napon
belül nem válaszol, a biztosító az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.
Amennyiben a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a biztosító csak abban az esetben utasíthatja vissza, amenynyiben ennek lehetőségére a szerződő figyelmét kifejezetten felhívta, és az
igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása
szükséges.
A biztosító a biztosítási ajánlat megtételekor vagy azt követően befizetett
biztosítási díjat kamatmentesen kezeli. A biztosítási ajánlat visszautasítása
esetén a biztosító az addig befizetett biztosítási díjat vagy díjrészletet 30
napon belül kamatmentesen visszafizeti a szerződő részére.
4.2. A biztosítási szerződés módosítása
A felek a szerződés tartalmát közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti.
Amennyiben a másik fél a módosító javaslatot 30 napon belül nem fogadja
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el, a biztosítási szerződés az eredeti tartalommal marad hatályban. A biztosítási kockázat jelentős növekedése – a jelen pontban foglaltaktól eltérően – a vonatkozó pontban meghatározott feltételek szerint módosítható.

5. A biztosítási szerződés tartama, a biztosítási
időszak és évforduló, a kockázatviselés
tartama és helye
5.1. Biztosítási szerződés tartama
A biztosítási szerződés kizárólag határozott időre köthető.
A biztosító garancia nyilatkozat alapján fennálló kötelezettségvállalásának
tartama megegyezik a biztosítási szerződés tartamával.
5.2. Biztosítási időszak
A határozott időre kötött biztosítási szerződés esetén – a biztosítási szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a biztosítási időszak a biztosítási szerződés teljes tartama.
5.3. Biztosítási évforduló
A biztosítási évforduló – ezzel ellentétes megállapodás hiányában – minden
évben a kockázatviselés kezdetének megfelelő naptári nap. Amennyiben a
kockázatviselés kezdete február 29., és február 29-e nincs az adott évben,
akkor a biztosítási évforduló február 28. napja. A biztosítási évfordulót a
biztosítási szerződés tartalmazza.
5.4. A kockázatviselés kezdete és tartama
A biztosító kockázatviselése az ajánlaton megjelölt időpontban, ennek hiányában a biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap
0 órájában kezdődik meg, feltéve, hogy a szerződő a biztosítási díjat esedékességkor megfizette. A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő
nap 0 órája.
Amennyiben az ajánlaton a kockázatviselés kezdő időpontjaként korábbi
időpont került feltüntetésre, mint az ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap, úgy a kockázatviselés kezdő időpontjának a biztosítási
ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0 óráját kell tekinteni.
A szerződő felek a kockázatviselés kezdetének időpontjában, a biztosítási
szerződésben rögzítettek szerint ettől eltérően is megállapodhatnak.
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselési tartam alatt esedékessé vált
és a biztosítónak bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő fizetési kötelezettségre vonatkozó igényérvényesítésre terjed ki, kivéve, amennyiben
a felek írásban másként állapodnak meg.
A biztosítói kötelezettségvállalás (biztosítói garancia nyilatkozat) kezdete
megegyezik a kockázatviselés kezdő időpontjával.
5.5. A kockázatviselés területi hatálya
A biztosító kockázatviselése kizárólag a Magyarország területén belül
esedékessé vált és a biztosítónak bejelentett fizetési kötelezettségekre terjed ki.

6. Biztosítási összeg és önrészesedés
6.1. Biztosítási összeg
A biztosítási összeg a biztosítási szerződésben és a biztosítói
garancia nyilatkozatban megjelölt és a kockázatvállalási időszakra meghatározott szolgáltatási limit, mely a biztosító
szolgáltatásának felső határa.
A biztosító garancia nyilatkozat alapján fennálló teljesítési kötelezettsége –
a biztosítási események számától függetlenül – nem haladhatja meg a biztosítási szerződésben és a garancia nyilatkozatban meghatározott biztosítási összeget.
A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít.
Az adott biztosítási időszakra vonatkozó szolgáltatási limit az
ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási
esemény miatt kifizetett összeggel csökken.
A biztosítási szerződés a biztosító által teljesített kifizetés
összegével csökkentett biztosítási összeggel marad hatály-

ban mindaddig, amíg a biztosított a biztosító által kifizetett
összeget visszatéríti.
A biztosító jogosult az általa kifizetett összeg megtérítését
követelni a biztosítottól, amennyiben a biztosítási összeg terhére kifizetést teljesít. A biztosító megtérítési igényének szabályait jelen feltétel 12. fejezete tartalmazza.
6.2. Önrészesedés
A biztosító önrészesedést nem alkalmaz.

7. A biztosító fizetési kötelezettségének
megtagadása
A biztosító jogosult megtagadni a teljesítést, amennyiben
– a biztosított kedvezményezett felé fennálló fizetési kötelezettségének esedékességi időpontja nem esett a biztosítói garancia nyilatkozat hatálya alá, vagy a lehívó nyilatkozat biztosítónak történő benyújtása nem történt meg a
biztosítói garancia nyilatkozat hatályának lejártáig;
– a biztosító a garancia nyilatkozat alapján a garancia nyilatkozat teljes összege erejéig teljesítette fizetési kötelezettségét.

8. Biztosítási díj és díjfizetés
A díjfizetési kötelezettség a szerződőt terheli. Amennyiben a biztosított
belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a biztosított a szerződővel egyetemlegesen felelős. A szerződésbe belépő biztosított köteles a szerződőnek a szerződésre fordított költségeit – ideértve a
biztosítási díjakat is – megtéríteni.
A biztosító a biztosítási díjat kockázatarányosan határozza meg a biztosítás
díjalapjai és a díjat befolyásoló egyéb tényezők alapján.
A biztosító a díjat a határozott időtartamú biztosítási szerződés teljes tartamára állapítja meg.
A vállalt kockázat mértékét és a biztosítási díjat befolyásoló egyéb tényezők
különösen:
– a biztosított által útdíjköteles útszakaszon megtett éves távolság hossza;
– a kárelőzmény 3 évre visszamenőleg;
– a kockázatviselés időtartama;
– a biztosító kérésére a kockázat felméréséhez szolgáltatott egyéb adatok;
– a jelen feltételrendszer alapján létrejött biztosítási szerződési állomány
veszélyközösségének jellemzői;
– jelen feltételrendszer alapján kötött szerződések veszélyközösségének
összetettsége, annak kárgyakorisága, kárhányada, egyéb jellemzői.
A biztosítási díj kiszámítása a biztosító díjszabása vagy egyedi kockázatelbírálás alapján történik.
A biztosítás egyszeri díjfizetésű. A biztosítási díj – amennyiben a biztosító és
a szerződő ettől eltérően nem állapodnak meg – ajánlattételkor, a biztosítói
garancia nyilatkozat kibocsátása előtt, a biztosító díjbekérője vagy számlája
alapján egy összegben esedékes, amelyet a biztosító díjelőlegként a biztosítási szerződés létrejöttéig kamatmentes előlegként kezel. Amennyiben a biztosítási szerződés létrejön, az előleget a biztosító biztosítási díjként számítja
be. Amennyiben a biztosítási szerződés nem jön létre, a biztosító a díjelőleget visszafizeti a szerződő részére. A biztosítás díját és a biztosítási összeget
a biztosítási kötvény tartalmazza. Az esedékes díjnál magasabb összeg befizetésével többletszolgáltatásra jogosultság nem keletkezik. A befizetett díjtöbbletet a biztosító kamatmentesen visszafizeti a szerződőnek.
A biztosítót a kockázatviselés teljes tartamára megilleti a díj.
Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik és ennek következményeként a szerződés megszűnik, a biztosító az egész biztosítási időszakra járó
díj megfizetését követelheti.
A fentieken túlmenően (és azok kivételével) a felek a biztosítási díjat közös
megegyezéssel módosíthatják.
A biztosító üzletkötője (függő ügynöke) nem jogosult a szerződőtől díj átvételére.
A biztosító abban az esetben sem térít vissza díjat, amennyi-

ben a biztosítási szerződés a tartam lejárata előtt bármely
okból megszűnik, vagy a biztosítói garancia nyilatkozat
annak lejártát megelőzően visszavonásra kerül, vagy részben, vagy egészben igénybevétel nélkül lejár.
A biztosító jogosult a szerződő (biztosított) üzleti nyilvántartásaiba, a szolgáltatott adatok ellenőrzése céljából, az ellenőrzéshez szükséges mértékben betekinteni.
Amennyiben a szerződő az esedékes biztosítási díjat az esedékességtől
számított 15 napon belül nem fizeti meg, a szerződés az esedékesség
napjára visszamenő hatállyal megszűnik. A biztosító nem köteles a
szerződőt póthatáridő tűzésével írásban felszólítani a teljesítésre.

9. A biztosító szolgáltatása
9.1. A biztosítói garancia nyilatkozat lehívása
a. A biztosítói garancia nyilatkozat terhére kizárólag a kedvezményezett
nyújthat be igényt, amennyiben a biztosított – a biztosítói garancia nyilatkozaton megjelölt szerződés alapján a kedvezményezettel szemben
fennálló – fizetési kötelezettségét a kedvezményezett írásbeli felszólítására önként nem teljesíti.
b. A biztosítási szolgáltatás igényléséhez a kedvezményezett köteles a biztosítónak benyújtani a cégszerű aláírással ellátott eredeti példányú írásbeli lehívó nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a biztosított a kedvezményezett írásbeli felszólításában foglaltak ellenére, a felszólításban
megjelölt határidő elteltét követően fizetési kötelezettségét nem teljesítette, és megjelöli a lejárt követelés összegét, és kéri a biztosító szolgáltatását.
c. A biztosító a biztosítási szolgáltatást a biztosítói garancia
nyilatkozat tartama (hatálya) alatt esedékessé vált – biztosítottal szembeni – fizetési követelésekre, a garancia
nyilatkozat tartama (hatálya) alatt a biztosítóhoz beérkezett lehívó nyilatkozatok alapján teljesíti.
d. A biztosító értékkövetést nem alkalmaz.
9.2. A biztosító fizetési kötelezettségének teljesítése
a. A biztosító a kedvezményezett 9. fejezet 9.1. pont szerint benyújtott
írásbeli igénybejelentése (lehívó nyilatkozata) esetén, a biztosítói garancia nyilatkozaton feltüntetett feltételek és jelen feltétel szerint teljesíti fizetési kötelezettségét a kedvezményezett számára.
b. A biztosító köteles késedelem nélkül értesíteni a biztosítottat a biztosítói garancia nyilatkozat terhére bejelentett lehívási igényről (lehívó nyilatkozat kézhezvételéről).
c. A biztosító köteles – a garancia nyilatkozat eltérő rendelkezése hiányában – a kedvezményezett lehívó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül teljesíteni a biztosítói garancia nyilatkozatban foglaltak szerint a kedvezményezett részére.
d. A biztosító a biztosítói garancia nyilatkozaton feltüntetett határidőn
belül – a garancia nyilatkozatban foglaltak szerint – köteles:
– teljesíteni a biztosítói garancia nyilatkozatban biztosított fizetési kötelezettséget, és a teljesítés megtörténtéről a biztosítottat késedelem
nélkül értesíteni; vagy
– a 7. fejezet szerint a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról – annak indokát megjelölve – a biztosítottat és a kedvezményezettet késedelem nélkül értesíteni.
e. Amennyiben a teljesítés megtagadására vonatkozó 7. fejezetben meghatározott körülmények nem állnak fenn, abban az esetben a biztosító
köteles teljesíteni a biztosítási szolgáltatást a kedvezményezett számára
a lehívó nyilatkozatban megjelölt bankszámlára történő átutalással – a
biztosítói garancia nyilatkozat eltérő rendelkezése hiányában – a 9. fejezet 9.1. pont szerint benyújtott igénybejelentés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül.

10. A biztosítási szerződés megszűnése
A biztosítási szerződés az alábbi okok bekövetkezése esetén szűnik meg.
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10.1. A biztosítási szerződés lejárata
A határozott időre kötött biztosítási szerződés az abban rögzített kockázatviselés lejáratának dátumával megszűnik, abban az esetben is, amennyiben arra további díjfizetés történt. A szerződés megszűnését követő időszakra befizetett díjat a biztosító a beérkezést követő 30 napon belül kamatmentesen visszafizeti.
10.2. Díjfizetési kötelezettség elmulasztása miatti megszűnés
Amennyiben a szerződő az esedékes biztosítási díjat az esedékességtől számított 15 napon belül nem fizeti meg, a szerződés az esedékesség napjára
visszamenő hatállyal megszűnik. A biztosító nem köteles a szerződő
felet póthatáridő tűzésével írásban felszólítani a teljesítésre.
10.3. Közös megegyezéssel történő megszüntetés
A felek közös megegyezéssel, egyedi megállapodás alapján a biztosítási
szerződést a jövőre nézve megszüntethetik, amennyiben garancia nyilatkozat kiállítása nem történt meg. Amennyiben garancia nyilatkozat kiállítása
megtörtént, kizárólag a kedvezményezett jóváhagyásával (lemondó nyilatkozatával) szüntethető meg a szerződés.
A szerződés megszűnése esetén, amennyiben garancia nyilatkozat kiállításra került, a biztosító biztosítási díjat nem térít
vissza, kivéve, amennyiben a felek egyedileg erről megállapodnak.

11. A felek együttműködése – a szerződő,
biztosított adatközlési és változásbejelentési
kötelezettsége
11.1. A szerződő adatközlési kötelezettsége
A szerződő köteles a szerződéskötéskor a biztosítás szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy
ismernie kellett. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak
megfelelő válaszokkal a szerződő közlési kötelezettségének eleget tesz.
A szerződő és a biztosított köteles bejelenteni, amennyiben más biztosítóval
olyan érdekre, biztosítási eseményekre is szóló biztosítási szerződést kötött,
amelyre jelen biztosítási szerződés alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed.
A szerződő és a biztosított köteles a biztosító kockázatvállalása szempontjából jelentős okiratokat, szerződéseket, hatósági határozatokat (társasági
szerződés, a vállalat számviteli politikája stb.) a biztosító részére átadni, illetve ezekbe betekintést biztosítani, abban az esetben is, amennyiben azok
üzleti titoknak minősülnek.
A szerződő és a biztosított köteles tájékoztatni a biztosítási szerződés megkötésekor, illetőleg a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosítót minden
egyéb olyan megállapodásról, amely a biztosított gazdasági helyzetét, hitelképességét vagy pénzügyi helyzetét befolyásolja. A biztosítási szerződés
megkötésekor a fennálló terhekről és biztosítékokról a szerződő/biztosított
az adatközlő kitöltésével teljeskörűen tájékoztatja a biztosítót, mely adatközlő a biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
A szerződő köteles a lényeges körülmények változását a biztosítónak a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. A szerződő az
alább felsorolt eseményeket a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül
köteles bejelenteni a biztosítónak:
– a biztosítási ajánlaton, illetve az adatközlőn szereplő adatok és körülmények megváltoznak;
– a biztosítási szerződésben szereplő kockázatra más biztosítónál szerződést köt;
– amennyiben a kedvezményezett a biztosítottal szemben olyan pénzügyi
követelést támaszt, melyet a biztosított fizetésképtelensége miatt nem
tud teljesíteni;
– a biztosítási szerződés létrejöttének időpontját követően minden hitelmegállapodásról, a biztosított vagyonának a terhére biztosíték nyújtásáról;
– minden olyan változásról, mely a biztosított hitelképessége megítélése
szempontjából jelentős lehet;
– a biztosított vagy a tulajdonosainak a tulajdonosi szerkezetében, társasági formájában bekövetkezett változásról;
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– amennyiben a biztosított üzleti tevékenységét megszünteti, fő tevékenységi körét megváltoztatja, eszközeit vagy annak jelentős részét harmadik személy részére eladja, bérbe adja vagy megterheli, ide nem értve
a mindennapi szokásos üzleti tevékenysége és üzletmenete körébe tartozó vagyon elidegenítését;
– a szerződővel vagy a biztosítottal szemben az illetékes bíróság csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítását rendelte el, vagy végelszámolási eljárás megindítására kerül sor.
A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyetemlegesen
terheli a szerződőt és a biztosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról
tudnia kellett, és közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.
Jelen fejezetben foglalt közlési és változásbejelentési kötelezettség teljesítése az alábbi formában történhet:
– személyesen a biztosító bármelyik ügyfélszolgálatán;
– levélben az 1380 Budapest, Pf. 1049 címen.
A közlésre és változásbejelentésre irányuló kötelezettségek
megsértése esetén a biztosító azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási szerződést a 9. fejezet 9.1. pontban foglaltak
megszegése esetén, kivéve, amennyiben a szerződő bizonyítja, hogy az
elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
11.2. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség
a. A szerződő és a biztosított köteles a biztosítási események megelőzése,
elhárítása és enyhítése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani, illetve intézkedést megtenni, a vonatkozó
előírásokat mindenkor és maradéktalanul betartani.
b. A biztosító jogosult a kármegelőzési és kárenyhítési intézkedések megvalósítását és megtartását ellenőrizni. Amennyiben a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok szándékos vagy súlyosan gondatlan
megsértését vagy ezek betartásának sorozatos elmulasztását tapasztalja, kezdeményezheti a biztosítási szerződés 15 napon belüli módosítását vagy a biztosítási szerződés 30 napra történő felmondását.
11.3. Kapcsolattartás a biztosító és a szerződő, biztosított, valamint a biztosító és a kedvezményezett között
A biztosító és szerződő/biztosított, valamint a biztosító és a kedvezményezett a jognyilatkozatokat írásban, a biztosítási szerződés felmondását tartalmazó nyilatkozatukat ajánlott levélben kötelesek megtenni. A szerződő,
a biztosított vagy a kedvezményezett nyilatkozata csak akkor hatályos,
amennyiben az a biztosító valamely szervezeti egységének tudomására jut.
A biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat abban az időpontban
tekintendő megérkezettnek, amikor azt a posta az érdekeltnek ajánlott levélben kézbesítette, illetve – személyesen átadott nyilatkozat esetén – az
átvételét az érdekelt írásban elismerte, illetőleg akkor is, amennyiben a
fenti esetekben az átvételt a címzett megtagadta.

12. A biztosító megtérítési igénye
12.1. A biztosított köteles a biztosító 9. fejezet 9.2. d. pont
szerinti tájékoztatásának kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a kedvezményezettnek megfizetett teljes összeget
a biztosító részére – a biztosító által megjelölt bankszámlára
történő átutalással – megfizetni.
12.2. Amennyiben a biztosított a 12. fejezet 12.1. pont szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a biztosító jogosult a
biztosítási szerződésben vagy egyéb megállapodásban rögzített és a biztosított által rendelkezésére bocsátott biztosítékok terhére követelését kielégíteni A biztosító megtérítési
igényét biztosító biztosítékok lehetnek: készfizető kezességvállalás, azonnali beszedési megbízás, készpénz óvadék. A
biztosító a fel nem használt biztosítékkal a felhasználást követően köteles a biztosítottal elszámolni.

12.3. Abban az esetben, amennyiben a biztosíték nem fedezi
a biztosító megtérítési igényét, a biztosított köteles a fennmaradó összeget megfizetni a biztosító részére annak írásbeli felhívására, és egyúttal köteles lemondani minden, a biztosító elleni kifogás emelésére vonatkozó jogról.
12.4. A biztosított köteles a biztosító által a kedvezményezettnek teljesített kifizetésekre a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott késedelmi kamatot fizetni a biztosító által
teljesített kifizetés napjától a megtérítés napjáig.

13. A biztosíték felhasználása, feltöltése
és felszabadítása
13.1. A biztosító a rendelkezésére bocsátott biztosítékot a 12. fejezet 2.2.
pontjában meghatározott esetben használhatja fel.
13.2. A biztosítottat biztosítékfeltöltési kötelezettség terheli, amennyiben
a biztosítási szerződésben vagy egyéb megállapodásban kikötött mértékű
és fajtájú biztosíték értéke a biztosítási szerződésben vagy egyéb megállapodásban előírt biztosítéki mérték alá csökken, és a biztosító írásban felhívja a biztosítottat a biztosíték kiegészítésére.
13.3. Amennyiben a biztosítási szerződés biztosítási esemény bekövetkezése nélkül szűnik meg, vagy a biztosítói garancia nyilatkozatok biztosítási
esemény bekövetkezése nélkül lejárnak, illetőleg azokat biztosítási esemény bekövetkezése nélkül a kedvezményezett lemondó nyilatkozatával
visszaszolgáltatja, akkor a biztosító köteles a kockázatviselésének megszűnésétől számított 30 napon belül feloldani és visszaszolgáltatni a biztosított
által nyújtott biztosítékokat.

14. Egyéb rendelkezések
14.1. A biztosítási szerződésből eredő igények elévülésének
ideje 1 év.
14.2. A jelen szerződési feltétel alapján létrejövő biztosítási szerződés vonatkozásában az alkalmazandó jog a magyar jog. A jelen feltételekben és
a biztosítási szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a hatályos magyar jogszabályok az
irányadók.

15. A személyes adatok, a biztosítási titoknak
minősülő adatok kezelésére, valamint a
biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok
ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati
tudnivalók (Tudnivalók)
A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók (továbbiakban: „Tudnivalók”) a jelen
szerződési feltétel elválaszthatatlan részét képezi.

Biztosítónk legfontosabb adatai
Név: Groupama Biztosító Zrt.
Székhely: Magyarország, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049
Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság (alapítva 1987)
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071
Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegyzésre.
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