
Ezen ügyféltájékoztató a biztosítási szerződési feltételeinek kiegészítése a
szerződés távértékesítés keretében történő létrejöttére tekintettel.

1. Távértékesítés

Távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződés-
nek az a szerződés minősül, amelyet a szolgáltató és fogyasztó köt egy-
mással szervezett távértékesítés keretében olyan módon, hogy a szerződés
megkötése érdekében a szolgáltató kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.
Szolgáltató: aki meghatározott szolgáltatást gazdasági vagy szakmai te-
vékenysége keretében nyújtja.
Fogyasztó: az a természetes személy, akinek a részére – önálló foglalkozá-
sa és gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból – a szolgáltatást nyújt-
ják, továbbá, aki a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat
(ajánlati felhívás) címzettje.
Távközlő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében szer-
ződési nyilatkozatok megtételére. Távközlő eszköznek minősül többek kö-
zött a DM levél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a
telefon, internetes honlap, e-mail, telefax.
Távértékesítés keretében történő szerződéskötésnek kell tekinteni minden
olyan szerződéskötési módot és eljárást, amelyre a felek, vagyis a szolgál-
tató és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte (face to face kapcsolat) nélkül
kerül sor. Ha a szerződéskötés folyamata során, annak bármely szakaszá-
ban a felek egyidejű jelenlétében történik nyilatkozattétel, tájékoztatás
vagy egyéb, a szerződés megkötésére irányuló magatartás, akkor az adott
értékesítés nem minősül távértékesítésnek.
A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződé-
sekről szóló 2005. évi XXV. törvény alapján a biztosító és a fogyasztó táv-
közlő eszköz alkalmazásával is köthet biztosítási szerződést. A jogszabály a
fogyasztó érdekeit szem előtt tartva útmutatást ad a szolgáltató (további-
akban: biztosító) szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségére,
valamint a fogyasztó szerződéstől való elállási (felmondási) jogának gya-
korlására, amelyekről az alábbiakban tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk, hogy a biztosító a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény által előírt szerződéskötést megelőző tájékoztatást a biz-
tosítási feltételek formájában teljesítette, így a távértékesítés keretében kö-
tött pénzügyi ágazati szolgáltatásokról rendelkező törvényben meghatáro-
zott azonos tartalmú tájékoztatási kötelezettségének is eleget tesz, ezért a
biztosító által nyújtandó szolgáltatás, ellenszolgáltatás, a fizetés és a bizto-
sító teljesítésének feltételeit, a biztosító adatait, valamint a biztosító felett
felügyeletet gyakorló szerv adatait a biztosítási feltételek tartalmazzák. Kér-
jük, feltétlenül olvassa el a biztosítási feltételeket is!
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztó tájékoztatását kizárólag az első
ügyletre vagy műveletre kell alkalmazni abban az esetben, ha ugyanazon
felek között kerülnek végrehajtásra egymást követő ügyletek, illetve azonos
jellegű elkülönült műveletek, amelyek időbeli kapcsolatban állnak egymás-
sal. Ha egy évnél hosszabb ideig nem kerül sor ügylet vagy azonos jellegű
művelet teljesítésére, az ezt követő ügyletet vagy műveletet új ügyletnek, il-
letve egy újabb műveletsor első műveletének kell tekinteni, és a tájékozta-
tást teljesíteni kell.
A távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés a fogyasztó terhére
többletköltséget nem okoz.

2. Elállási (felmondási) jog

A távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződést a fogyasztó a szer-
ződéskötés napjától (a szerződés létrejöttét igazoló kötvény kézhezvételé-
nek napjától) számított tizennégy napon belül indoklás nélkül azonnali ha-
tállyal felmondhatja.
Ha a fogyasztó a tájékoztatást a szerződéskötést követően kapja kézhez,

felmondási jogát a szerződéskötés napjától kezdődően a tájékoztatás kéz-
hezvételétől számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja.
Ha a fogyasztó semmiféle tájékoztatást nem kapott, felmondási jogát a biz-
tosítási szerződés létrejöttétől kezdődően a megfelelő tájékoztatás kézhez-
vételétől számított tizennégy nap, de legfeljebb ettől az időponttól számí-
tott egyéves jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja.
Ha a fogyasztó tájékoztatása nem volt megfelelő tartalmú, a fogyasztó fel-
mondási jogát a szerződéskötés napjától kezdődően a tájékoztatás kéz-
hezvételétől számított tizennégy nap, de legfeljebb ettől az időponttól szá-
mított három hónapos jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja.
Ha a fogyasztó a távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés meg-
szüntetésére vonatkozó különös felmondási jogáról tájékoztatást nem ka-
pott, a fogyasztó felmondási jogát a szerződéskötés napjától kezdődően a
tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy nap, de legfeljebb ettől az
időponttól számított egyéves jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja.

3. Az elállási (felmondási) jog

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási (felmondási) jog:
a. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti pénzügyi eszközök vonatko-
zásában;

b. az utazási és poggyászbiztosítások, illetve más hasonló rövid idő-
tartamú biztosítások vonatkozásában, amennyiben ezek időtar-
tama nem haladja meg az egy hónapot;

c. a szerződésnek mindkét fél teljes körű teljesítését követően,
amennyiben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fentiek alapján a – szerződésnek mindkét
fél teljes körű teljesítését ide nem értve – a biztosítási szerződésének idő-
tartamától függ, hogy a szerződőt elállási (felmondási) jog megilleti-e.
Abban az esetben, ha a szerződés rövid időtartamú (nem haladja meg az
egy hónapot), nem illeti meg a szerződőt a fentiekben leírt elállási (fel-
mondási) jog a 3. pontban rögzítettek alapján. Amennyiben szerződés idő-
tartama meghaladja az egy hónapot, a szerződőt a 2. pontban rögzítettek
szerint elállási (felmondási) jog illeti meg.

4. További információk

A távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésre vonatkozó fel-
mondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a szerződő az
erre vonatkozó nyilatkozatát a fentiekben meghatározott határidő lejárta
előtt postára adta, vagy egyéb igazolható módon a biztosítónak elküldte.
Tájékoztatjuk, hogy felmondását az 1380 Budapest, Pf. 1049 címre küld-
heti meg. Elektronikus levélben a www.groupamadirekt.hu weboldal „Írjon
nekünk” menüpontjában is állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az azonnali felmondásra nyitva álló ha-
táridő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a fogyasztó kifejezett hoz-
zájárulását követően kezdhető meg. Ha a fogyasztó felmondási jogát gya-
korolta, úgy a biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen
teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét követelheti (a kockázatviselés
kezdete és az azonnali hatályú felmondás időpontja közötti időszakra vo-
natkozó biztosítási díjat).
A szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a biztosító köteles a fogyasz-
tó által megfizetett biztosítási díjnak a szerződés megszűnéséig a biztosító
által teljesített kockázatviseléssel arányos ellenértékét (a kockázatviselés kez-
dete és az azonnali hatályú felmondás időpontja közötti időszakra vonatko-
zó biztosítási díj) meghaladó részét a felmondásról szóló nyilatkozat kéz-
hezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a fo-
gyasztónak visszatéríteni.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A TÁVÉRTÉKESÍTÉS KERETÉBEN KÖTÖTT
BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSRŐL
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