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Milyen típusú biztosításról van szó?
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-vel (NÚSZ Zrt.) kötött utólagos díjfizetés tárgyában létrejött szerződés alapján az útdíj utólagos
megfizetésére irányuló kötelezettség biztosítékaként szolgál.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

 Amennyiben a biztosított a NÚSZ Zrt-vel kötött utólagos
díjfizetés tárgyában létrejött szerződés alapján az útdíj
utólagos megfizetésére irányuló kötelezettségét a NÚSZ Zrt.
írásbeli felszólítása ellenére nem teljesíti, és a NÚSZ Zrt.
erre tekintettel a biztosítói garancia nyilatkozatban foglalt
feltételek alapján a biztosítóval szemben igényt érvényesít.

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít
szolgáltatást a következő káresemények
vonatkozásában:
8 a biztosított NÚSZ Zrt. felé fennálló fizetési
kötelezettségének esedékességi időpontja
nem esett a biztosítói garancia nyilatkozat hatálya
alá, vagy a NÚSZ Zrt. biztosítóval szembeni
igényérvényesítése nem történt meg a biztosítói
garancia nyilatkozat hatályának lejártáig
8 a biztosító a garancia nyilatkozatban megjelölt
összegig (szolgáltatási limitig) teljesítette fizetési
kötelezettségét

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
Az adott biztosítási időszakra vonatkozó szolgáltatási limit az
ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási
esemény miatt kifizetett összeggel csökken.

A biztosított köteles a NÚSZ Zrt-nek megfizetett teljes
összeget a biztosító részére megtéríteni.

Hol érvényes a biztosításom?

Nyomtatványszám: 13964/1 – Hatályos 2020. június 1-jétől

9 A biztosító kockázatviselése kizárólag Magyarország
területén belül esedékessé vált és a biztosítónak bejelentett

fizetési kötelezettségekre terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással
kapcsolatban?
A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek:
Tájékoztatási kötelezettség: A szerződő (biztosított) a
szerződéskötéskor köteles a biztosítás szempontjából lényeges
minden körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy
ismernie kellett.
A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
Változásbejelentési kötelezettség: A biztosítással kapcsolatos

lényeges körülmények változását a tudomásszerzéstől számított
5 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak, például az
üzleti tevékenység megszüntetését, megváltoztatását, vagy a
hitelképesség megítélése szempontjából jelentős változást.
Díjfizetési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
– A biztosítás egyszeri díjfizetésű.
– A biztosítási díj ajánlattételkor, a biztosítói garancia nyilatkozat
kibocsátása előtt esedékes.

– A díjfizetés kizárólag banki utalással teljesíthető.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete:
Legkorábban az aláírt biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő
beérkezését követő nap 0. órája, vagy a szerződésben
meghatározott későbbi időpont.

A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott
időpontokban ér véget:
A biztosító kockázatviselése a szerződés lejáratának napján ér
véget.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben szűnhet meg:
– A biztosítási szerződés lejáratakor.
– Díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén.
– A szerződő és a biztosító által meghatározott időpontban közös
megegyezéssel.

– Amennyiben a garancia nyilatkozat kiállítása megtörtént,
kizárólag a NÚSZ Zrt. jóváhagyásával (lemondó nyilatkozatával)
szüntethető meg a szerződés.

