Autó-motor asszisztencia
Gépjármű-mobilitás garancia
Önálló termékként is köthető
További részletekről a Mondial Assistance utolsó érvényben levő biztosítási feltételei dokumentumban tájékozódhat.

1. A 24 órás segélyhívó telefonközpont
SOS telefonszám: + 36 1 814 9500, fax: + 43 1 525 03 888
A 24 órás segélykérő telefonközponton keresztül kérhet segítséget a
biztosított baleset, meghibásodás vagy járműlopás esetében az alábbi
feltételek szerint. A szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben
szükséges, hogy haladéktalanul értesítsék a 24 órás segélyhívó
telefonközpontot.

2. Biztosított járművek
A biztosítási védelem azon (első forgalomba helyezésétől számított, max.
10. évét nem töltötte be) személygépkocsikra, motorkerékpárokra, lakókocsikra és legfeljebb 9 férőhelyes kombijárművekre érvényes, amelyek
rendszáma (saját vagy céges) a kötvény lefoglalásakor meg lett adva, és azt a
kötvényen feltüntették.

CSERE

3. Biztosított személyek
Biztosítottnak csak a kötvényben megadott személyek számítanak, akik
a meghibásodás vagy a baleset idején a biztosított járműben tartózkodnak.

4. A biztosítás érvényességi területe
A biztosítási védelem azon eseményekre érvényes, amelyek a földrajzi értelemben vett Európán belül, a biztosított lakóhelyétől több mint
50 km-re a biztosított utazása során történnek.

5. Biztosított szolgáltatások

Szolgáltatások és díjak
Önrész nélkül
Szolgáltatások

1) autómentés a helyszínen vagy elvontatás
2) jármű visszaszolgáltatása/hazautazás

0-24h Segélyhívó + 36 1 814 9500

6. Nem biztosított események

Helyszíni javítás, szervízbe szállítás (bel-és külföld)

HUF 100.000

Hazaszállítás és továbbutazás vagy

HUF 400.000

Szállásköltség (éj/szoba max. 2 éjszakára)

HUF 25.000

Csereautó (nap/autó max. 2 napra)

HUF 20.000

Az Általános Biztosítási Feltételek valamennyi biztosítási ágra vonatkozó kizárásai mellett az alábbi esetekben nem áll fenn biztosítási védelem:
• alkatrész és szervizköltség
• a jármű hiányos karbantartása révén keletkezett károk
• totálkár esetén hazaszállítás
• a zon járműhiányosságok, amelyek a kár bekövetkeztéhez vezettek,
már az utazás megkezdése előtt megvoltak és/vagy észlelhetők voltak
• bérelt autóra nem érvényes

Díjak (HUF)
4 napos díj
1.820

16

24h

8 napos díj
3.040

12 napos díj
4.250

17

16 napos díj
5.470

31 napos díj
9.740

