
 

 

Termékbiztosítás / Kiterjesztett garancia / Legjobb ár garancia 

az arra jogosult Mastercard kártyabirtokosok számára 
A biztosítási termék adatait tartalmazó dokumentum 

Vállalat: Inter Partner Assistance S.A. Brüsszel, St. Avenue Louise 166 b1, 1050, Belgium   

Termék: Termékbiztosítás / Kiterjesztett garancia / Legjobb ár garancia az arra jogosult Mastercard kártyabirtokosok részére 
 

A termékre vonatkozó teljes előszerződési és szerződési tájékoztatást az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK tartalmazzák.  

Termékbiztosítás / Kiterjesztett garancia / Legjobb ár garancia az arra jogosult Mastercard kártyabirtokosok számára (a továbbiakban: Általános 

Szerződési Feltételek) és egyéb dokumentumok. 

Milyen típusú biztosítást jelent ez? 
A termék egy Termékbiztosítás / Kiterjesztett garancia / Legjobb ár garancia az arra jogosult Mastercard kártyabirtokosok részére. 
 

 

Mi tartozik a biztosítás hatálya alá? 

✓ A Mastercard kártyabirtokosok biztosítása kizárólag az online bankkártyás tranzakciókra vonatkozik, és háromféle kockázatot 

foglal magában: Termékbiztosítás / Kiterjesztett garancia / Legjobb ár garancia. A biztosítás csak a biztosított kártyájával teljes 

egészében (az ár 100% -ában) kifizetett vásárlásokra vonatkozik olyan weboldalon keresztül, amelyen keresztül az értékesítést az 

Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Norvégiában vagy Svájcban bejegyzett szervezet végzi. 
  

 

Mi nem tartozik a biztosítás hatálya alá? 

A kizárások teljes listáját az Általános Szerződési Feltételek 10., 10A, 10B és 10C cikkelye tartalmazza, azok az Általános Szerződési 

Feltételekben részletezett valamennyi kockázat esetén eltérőek. A külön figyelmet érdemlő kizárások a következők: 

 a Biztosított vagy élettársának szándékos cselekedetei;  

 a Biztosított súlyos gondatlansága, hacsak a biztosítási összeg kifizetése az adott körülmények között méltányosságból nem 

indokolt; 

 azok az esetek, amelyek a biztosításba való belépés idején nem voltak ismertek a Biztosított számára; 

 nyilvános helyen felügyelet nélkül hagyott tárgyak; 

 közlekedési eszköz, kivéve kerekesszék, babakocsi, bicikli; 

 az Európai Unión, az Egyesült Királyságon, Norvégián vagy Svájcon kívül bejegyzett jogi személytől kedvezményes áron 

vásárolt tárgyak; 

 a készülék adatainak vagy szoftvereinek elvesztéséhez vezető események (ez a kizárás a készülék használatához szükséges 

operatív rendszerekre nem vonatkozik);  

 egyetlen akkumulátor elvesztéséhez vagy rongálódásához vezető események; 

 a következő berendezések elektromos / gázhálózathoz való nem megfelelő kézi csatlakoztatás által okozott károk: gáz / 

elektromos / indukciós sütő, tűzhely, elektromos / indukciós / kerámia sütőlap, kivéve, ha az nem járult hozzá a káresethez. 
  

 

Vonatkozik korlátozás a fedezetre? 

! A biztosított összeg az alábbi költségekből tevődik össze: 

o Termékbiztosítás esetén: 700 000 Ft; 
o Kiterjesztett garancia esetén: 175 000 Ft; 

o Legjobb ár garancia esetén: 700 000 Ft. 

! A Legjobb ár garancia biztosítás nem fedezi az 17 500 Ft értéket el nem érő tárgyakat. 
  

 

Hol érvényes a biztosításom? 

✓ A biztosítás csak a Biztosított kártyájával a weboldalon vagy az azzal kapcsolatban álló szállítócégnek teljes egészében (az ár 100%-

ában) kifizetett vásárlásokra alkalmazható olyan weboldalon keresztül, amelyen keresztül az értékesítést az Európai Unióban, az 

Egyesült Királyságban, Norvégiában vagy Svájcban bejegyzett szervezet végzi. 
 

 

Milyen kötelezettségeim vannak? 

Biztosítási esemény bekövetkeztével a Biztosítottnak: 

▪ A haladéktalanul tájékoztatnia kell a Biztosítót (tel: +36 1 224 1127) a biztosított eseményről;  

▪ meg kell adnia minden ismert információt, amely hasznos lehet az ügyintézéshez és a költségek fedezéséhez, követnie kell a 

Biztosító képviselőinek utasításait;  

▪ át kell adnia a Biztosító által kért összes dokumentumot.  
 

 

Mikor és hogyan fizetek? 

A Biztosított részére a csoportos biztosítás díjmentes, annak költségeit a Mastercard fedezi.   
 

 

Mikor aktiválódik és ér véget a biztosításom? 

A biztosítási időszak azon a napon kezdődik, amelyen a Biztosított regisztrálja magát, és az igazolást kibocsátják a Biztosított számára, 

ezután egy évig érvényes. 

A Biztosító a biztosítás 1 éves lejárata előtt 30, 7 illetve 1 nappal emailben hívja fel a Biztosított figyelmét a biztosítás megújítására, 

melyet a biztosításra jogosult kártyával így meg tud hosszabbítani. Ha a megújítás megtörtént az aktuális biztosítási időszak alatt, 

akkor az új biztosítási időszak az aktuális biztosítási időszak végét követő napon veszi kezdetét. 

A Biztosító felelősségének kezdete: 

o Termékbiztosítás esetén: az áruk kártyával történő online vásárlásának napján kezdődik, és 30 nappal a vásárlás 

dátumát követően ér véget. 
o Kiterjesztett garancia esetén: az elektronikai berendezések / háztartási készülékek gyártói jótállásának végét 

követő napon, azaz lakossági bankkártyák esetén legalább 24 hónappal a vásárlás dátumát követően veszi 



 

 

kezdetét, és 12 hónapos időszakra érvényes, míg vállalati és üzleti prémium kártyák esetén legalább 12 hónappal a 

vásárlás dátumát követően veszi kezdetét, és szintén 12 hónapos időszakra érvényes. 

o Legjobb ár garancia esetén: az áruk kártyával történő online vásárlásának napján kezdődik, és 30 nappal a 

vásárlás dátumát követően ér véget. 
 

 

Hogyan mondható fel a szerződés? 

A biztosítási kötvény tulajdonosának (Mastercard) jogában áll megszüntetni a csoportos biztosítási szerződést.  

„A biztosított, mint fogyasztó, jogosult a biztosítás alól 14 napon belül elállni a távolról kötött csoportos biztosításhoz való csatlakozás 

napjától, vagy attól a naptól kezdve, amikor a fogyasztó megkapja a szerződéses feltételeket vagy a szerződéskötést megelőző 

információkat, ha ez az időpont későbbi.” 

 

 

 

 

  


