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Vagyonbiztosítás

A fenti termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az S.O.S. Mester
Csoportos Assistance Biztosítás Ügyféltájékoztatójában és Általános Szerződési Feltételeiben érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az „S.O.S. Mester” a Magyar Telekom Nyrt. Csoportos Biztosítási Szerződése, amely egy olyan biztosítási termék,
ami meghatározott összegen belül fedezi a Biztosított mint a Magyar Telekom Nyrt. előfizetője sürgősséggel fölmerült
költségeit, amelyek a Biztosított/Előfizető számla-értesítési címén lévő, biztosított épület gépészeti, műszaki
berendezéseinek meghibásodása, vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következményként bekövetkezett
rendkívüli helyzet (az ún. ”vészhelyzet”) miatt, a további károk, illetve a balesetveszély megelőzése érdekében
merültek föl.

ᴉ
Mire terjed ki a biztosítás?
Az „S.O.S. Mester” Csoportos Biztosítási Szerződése
tekintetében biztosítási esemény a Biztosított mint
Magyar Telekom Nyrt. Előfizető számla-értesítési címén
lévő
biztosított
épület
gépészeti,
műszaki
berendezéseinek meghibásodása, vagy egy váratlan
külső
mechanikai
behatás
következményként
bekövetkezett rendkívüli helyzet (az ún. ”vészhelyzet”),
amely az alábbi szakipari tevékenységek valamelyikével
elhárítható:

vízszerelés,

villanyszerelés,

gázvezeték szerelés,

dugulás elhárítás,

zárszerelés,

üvegezés,

tetőfedés,

bádogos.
A Biztosító az S.O.S. Mester Csoportos Biztosítás
körében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 biztosítási
esemény
bekövetkezése
esetén
megszervezi a fenti szakipari tevékenységek
tekintetében a vészelhárítást,
 bruttó 25.000,-Ft/kár összeg erejéig fedezi a
szakiparos vészelhárítás érdekében fölmerült
kiszállási
és
rezsióradíját,
valamint
az
anyagköltséget.
Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
ᴉ
Az „S.O.S. Mester Csoportos Biztosítás
tekintetében a Biztosított csak természetes személy
lehet.

A biztosított épületnek meg kell felelnie az
OTÉK (az Országos Településrendezési és
Építési
Követelményekről
szóló
Kormányrendelet) szerinti lakás fogalmának.
ᴉ
Nem lehet Biztosított, akinek a biztosítási
jogviszony létrejöttekor a Magyar Telekom Nyrt.
felé tartozása áll fönn.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra a
„vészhelyzetre”, amelynek oka:

háború,

tűntetés, felvonulás,

terrorakció, zavargás,

katonai, vagy rendőri akció,

nukleáris energia,

természeti, vagy ipari katasztrófa.
A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbiakkal
összefüggésben fölmerült költségekre:
 a gázkészülék javításra,
 az elektromos-készülék javításra,
 a zárcserére, ha az nem vészhelyzethez
kapcsolódik,
 a csatornadugulásra, amely nem jár szennyvíz
kiömléssel.

Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosítás a csatlakozási nyilatkozatban megnevezett, biztosítási fedezetbe vont ingatlan
vonatkozásában érvényes, amennyiben az ingatlan a Biztosított / Előfizető számla-értesítési címe.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
Díjfizetési kötelezettség: a Magyar Telekom Nyrt. mint Szerződő által áthárított biztosítási díjat a
szerződésben meghatározott összegben kell megfizetni.
- Közlés és változás bejelentési kötelezettség: A biztosítás megkötő szerződő és a biztosított köteles
minden lényeges körülményt közölni a biztosítóval, ami a szerződés megkötése szempontjából lényeges
lehet, vagy ha változás történik. A változásokat 5 napon belül kell bejelenteni.
- Kármegelőzés és kárenyhítési kötelezettség: A szerződőnek és a biztosítottnak kötelessége, hogy a
hatályos jogszabályok, biztonsági, üzemeltetési szabályok betartásával a károkat megelőzze. Ha ennek
ellenére mégis kár következne be, a kár csökkentése érdekében meg kell tenni a szükséges és ésszerű
intézkedéseket.
-

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A szerződés díjának díjfizetési gyakorisága havi. A biztosítási díjat a Biztosított a Magyar Telekom Nyrt.-nek
köteles megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A csoportos biztosítási szerződés egyidejűleg több Biztosítottra vonatkozik, amelyhez a Biztosítottak - a Szerződő
felé tett Nyilatkozattal - egyénileg csatlakoznak.
A Biztosító kockázatviselésének kezdete a csatlakozási nyilatkozatnak a Szerződő rendszerében történő
rögzítését követő nap 00.00 órája, de legkésőbb a csatlakozási nyilatkozat megtételét követő 5. nap 00.00 órája.
A biztosítás határozatlan tartamú, ezen belül a biztosítási időszak egy év.
A Biztosító kockázatviselése megszűnik:
- a Csoportos Biztosítás megszűnésével egyidejűleg,
- az egyes Biztosított vonatkozásában a Biztosított felmondása esetén, a felmondás hatályosulása
időpontjában,
- a Biztosított díjnemfizetése esetén, az esedékességet követő 30 nap elteltével,
- a Szerződő és a Biztosított között fennálló Előfizetői Szerződés megszűnésének napjával,
- az Előfizetői Szerződés szüneteltetése esetén a szüneteltetés kezdetétől számított 15 nap elteltével,
- Előfizető-módosítás esetén az előfizetői jogviszony átruházásának napján.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A csatlakozási szerződéssel létrejött biztosítási jogviszonyt a Biztosított bármikor azonnali hatállyal felmondhatja.
A biztosítási szerződés azonban megszűnhet a következő esetekben: lehetetlenülés, érdekmúlás, illetve
díjnemfizetés miatt.

