
Társ a bajban Gépjármű Asszisztencia 

Biztosítási termékismertető  
Biztosító: Europ Assistance S.A. Irish Branch, írországi biztosító     
Termék: Gépjármű asszisztencia  
   

A termékre vonatkozó teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.  
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók: 

Az Europ Assistance S.A. Irish Branch Ügyfél-Tájékoztató és Általános Biztosítási Feltételek valamint az Társ a bajban Gépjármű 
Asszisztencia Különös Szerződési Feltételei. 
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási 
termék összehasonlítását. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem 
minősül a biztosító ajánlatának. 

Milyen típusú biztosításról van szó?  
A Társ a bajban Gépjármű Asszisztencia segítségnyújtási biztosításnak minősülő biztosítás, amely a Biztosító és a Társ a bajban 
Személyi Sérültekért Egyesület, mint szerződő között, a szerződő tagjai javára létrejött csoportos biztosítási formában került 
megkötésre. 
 
  
 

 Mire terjed ki a biztosítás? 

A szolgáltatási igénybe vehető az alábbi esetekben:  
• baleset,  
• műszaki meghibásodás,  
• önhiba,  
• defekt  

A Szolgáltatás tartalma: 

Információszolgáltatás  
(0-24 órás, élőhangos telefonvonal) 
Helyszíni javítás  
Autómentés, szervízbe szállítás  
(50 km körzeten belül) 
Autómegőrzés 
(amennyiben a szerviz zárva tart) 
Visszautazás külföldre a megjavított járműért  
(költségtérítés: 150.000 Ft összeghatáig, 25.000 Ft önerővel) 

 Mire nem terjed ki a biztosítás? 

A Biztosító jogosult megtagadni a kötelezvény alapján a fizetést az 
alábbi esetekben: 

A biztosított gépjármű avulásával, rendszeres karbantartásának 
elmulasztásával kapcsolatos kár;  

lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő, forgalomból kivont járműben 
keletkezett kár;  

lejárt vezetői engedéllyel vezetett járműben keletkezett kár; 

a 3500kg maximum megengedett össztömeget meghaladó 
járművekre; 

a biztosított egyéb biztosítási szerződése alapján (pl. casco biztosítás) 
megtérülő károkra; 

elemi csapás által keletkezett károkra; 

háború, tüntetés, terrorcselekmény, polgárháború, zendülés, 

  

! 	 A biztosított gépjármű a biztosításhoz csatlakozás időpontjában 
maximum 13 éves lehet, súlya nem haladhatja meg a 3500kg-ot. 
! 	 A Biztosító egy kockázatviselési időszakon belül egy biztosítási 
esemény esetében nyújt költségvállalással szolgáltatást.		
! 	Önhibának minősül, az az esemény, amely a gépjármű üzemeltetőjének 
magatartására vezethető vissza, így például lemerült akkumulátor, 
üzemanyaghiány, kizárás a gépkocsiból, pótkerék, emelő vagy kerékkulcs 
hiánya. 
! Autómentés a biztosított gépjármű elhelyezkedésétől számított 50 km-es 
körzeten belül örténik a Biztosító költségére, az ezen felüli távolságra 
vonatkozó díj a biztosítottat terheli.  
!  A biztosított gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és 
karbantartási költségei, az üzemanyagköltségek nem a Biztosítót terhelik.   
!  A biztosított gépjármű közúton kívüli egyéb helyszínen, forgalom elől 
lezárt közúton bekövetkező balesete vagy menetképtelenné válása esetében 
nem érvényes a biztosítás. 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 



 

 

 

  

 

 Hol érvényes a biztosításom?  
• A biztosítás Magyarország és Európa területén érvényes.

Mikor és hogyan kell fizetnem? 

• A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles, évente egy alkalommal, a Szerződőn keresztül. 

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 

• A Szerződő Felek a folyó biztosítási időszak végére 30 napos felmondási határidővel felmondhatják indoklási kötelezettség nélkül 

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

• Biztosítási esemény bekövetkezésekor a gépkocsiban utazó személy(ek) köteles haladéktalanul értesíteni Biztosítót az általános biztosítási 

feltételekben megnevezett 24 órán keresztül elérhető telefonszámon. 
• A bejelentő köteles megadni telefonos elérhetőségét, a gépjármű modelljét és rendszámát, a helyszínt, a gépjármű működésképtelenségének 

okát és minden olyan fontosnak ítélt körülményt, amely a szolgáltatást befolyásolják. 
• A csatlakozás során megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség. 

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 

A kockázatviselés kezdő időpontja az igénybevételi nyilatkozat megtételét követő nap 0:00 órája. 

A kockázatviselés megszűnése:  

Az egyes Biztosítottak vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése megszűnik az alábbi időpontokban:  
• A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén az érintett Biztosított folyamatban levő Kockázatviselési időszakának lejártával, 

amennyiben a csoportos biztosítás nem díjnemfizetés miatt szűnik meg. 
• A Biztosított igénybevételi nyilatkozatát 30 napos felmondási határidővel visszavonhatja, mely visszavonás az érintett Biztosított 

biztosítási jogviszonyát megszüntetni. 
• A díjnemfizetés miatt megszűnő csoportos biztosítási szerződés megszűnésével egyidejűleg. 
• A kockázatviselési időszak lejártával.


