
 Mapfre Asistencia Műszaki Garancia Biztosítás 
Biztosítási termékismertető 

A társaság: 
 Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Spanyol Királyságban bejegyzett 
biztosító társaság, mely a biztosítási szerződést a Magyar Nemzeti Bank által bejegyzett és felügyelt Mapfre 
Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepén keresztül köti meg 

A termék: 

Elektronikai és háztartási eszközök kiterjesztett garanciája 

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termék Általános és 
Különös Szerződési Feltételeiben érhető el! 

Milyen típusú biztosításról van szó? 
Műszaki garancia biztosítás 

Mire terjed ki a biztosítás? 
 Hirtelen fellépő, váratlan és előre nem látható meghibásodásokra, melynek következtében a biztosított

termék javítására vagy cseréjére van szükség annak érdekében, hogy a termék normál működése
helyreálljon.

Mire nem terjed ki a biztosítás? 
 500.000 forint feletti háztartási célra vásárolt tartós fogyasztási eszközre
 Amennyibe a gyártói jótállás vagy szavatosság még érvényesíthető

 Az eredeti gyártói jótállás vagy szavatosság nem terjedt volna ki az adott meghibásodásra

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 
! A Biztosító káreseményenként a szolgáltatást limitálja
! Csak háztartási célra vásárolt eszközre köthető a biztosítás

Hol érvényes a biztosításom? 
 Magyarországon

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 
Biztosítási esemény mielőbbi bejelentése 
Káreseménnyel kapcsolatos számlák, bizonylatok megőrzése és eljuttatása a Biztosítóhoz 
A kár megelőzése és enyhítése 
Kárbejelentő formanyomtatvány kitöltése és eljuttatása a Biztosítóhoz 

Mikor és hogyan kell fizetnem? 
Szerződéskötéskor, egy összegben 
Postai csekken, készpénzzel vagy banki átutalással 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosítási szerződés az ajánlat dátumát követő napon 0 órakor lép hatályba és határozott, de legfeljebb 
2 éves tartamra köthető 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 
Kockázatba lépés előtt a szerződő a biztosítási szerződéstől a Biztosító értesítésével elállhat. Továbbá 
érdekmúlás, lehetetlenülés esetén vagy ha a biztosító szolgáltatása elérte a szerződésben rögzített limitet, 
a biztosítási szerződés megszűnik 
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