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

A termék: Sípálya-biztosítás

Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz:
MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság
A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termék általános és különös feltételeiben érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Sípálya-biztosítás egy olyan biztosítás, amely a biztosítási kötvényen szereplő síterephez tartó síliftek – kötvény szerinti – teljes,
vagy részleges zárvatartása esetén nyújt fedezetet.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosító szolgáltatása arra az esetre terjed ki, amikor, a kötvényen szereplő sírégióban a síliftek részben, vagy egészében az üzemeltető által meghirdetett nyitvatartási idő ellenére zárva vannak. Az Ügyfél maga választhatja ki a Biztosító által kínált listából azt a
régiót, amelyre a biztosítást meg szeretné kötni, továbbá maga határozhatja meg a szolgáltatás mértékét is, az alábbiak szerint:
5.000 Ft / nap, maximum 40.000 Ft
10.000 Ft / nap, maximum 40.000 Ft
15.000 Ft / nap, maximum 40.000 Ft

Hol érvényes a biztosításom?
A Biztosító kockázatviselése Ausztria, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia, Franciaország azon sírégióira terjed ki, amelyek a Szerződési
feltételek 1. sz. mellékletében megtalálhatóak.



Mire nem terjed ki a biztosítás?

 Háború, invázió, polgárháború, zendülés, katonai felkelés, forradalom,
 Kormány, vagy hatóság általi elkobzás, lefoglalás, államosítás, pusztítás
 Terrorcselekmény

!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosító szolgáltatása szerződésenként és biztosítottanként maximum 40.000 Ft. A fedezet maximális tartama 30 nap lehet.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A Szerződőt, illetve a Biztosítottat az alábbi kötelezettségek terhelik:
— a szerződés megkötésekor közlési illetve díjﬁzetési kötelezettség
— a szerződés tartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség
— kár esetén kárbejelentési, felvilágosítási és információ-adási kötelezettség

Mikor és hogyan kell ﬁzetnem?
A biztosítás díja a kötés alkalmával előre, egy összegben esedékes, online bankkártyás ﬁzetéssel.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási fedezet a szerződésben (kötvényen) meghatározott időpontban kezdődik és a kockázatviselés utolsó napjának 24.00
órájának elteltével szűnik meg.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés megszűnik a kockázatviselési időszak leteltével.
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