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Hello Bringás felelősségbiztosítás 

Biztosítási termékismertető 

Társaság: Magyar Posta Biztosító Zrt.         Termék: hello Bringás felelősségbiztosítás 

 
Ez az ismertető csak információul szolgál, rövid áttekintést nyújt a biztosítás főbb tartalmáról. A 
termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás, a hello Bringás 
felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek c. kiadványban 
(Dokumentumazonosító: F 120805 23 2210) érhető el! 
 
Milyen típusú biztosításról van szó? 

A hello Bringás biztosítás típusa: felelősségbiztosítás. Ha saját, vagy bérelt járművön történő utazás 
közben másnak kárt (tárgyi vagy személyi sérülést) okozol, akkor az Ügyfél-tájékoztató és biztosítási 
feltételekben leírtak szerint térítjük az okozott kárt. 
A hello Bringás felelősségbiztosítás olyan egy- vagy kétkerekű és a KRESZ által nem motor vagy 
segédmotoros kerékpár kategóriába sorolt járművön történő utazás közben okozott károkra 
vonatkozik, amely jármű  
- normál használatú (utcai, túra, hobbi-sport),  
- emberi erővel vagy elektromos motorral segített  
kerékpár, roller, segway egyéb sport vagy közlekedési eszköz (pl. nem gázkaros, hanem elektromos 
robogó) lehet. 
 

Mire terjed ki a biztosítás? 
 

 A felelősségbiztosítás szolgáltatásai az általad 
választott csomagtól függően:  
 

 Start csomag kárlimitek:  
káreseményenként legfeljebb 1 millió Ft, 
biztosítási évenként legfeljebb 2 millió Ft; 
 

 Optimum csomag kárlimitek: 
káreseményenként legfeljebb 2 millió Ft,  

biztosítási évenként legfeljebb 4 millió Ft;  
 

 Prémium csomag kárlimitek 
káreseményenként legfeljebb 3 millió Ft,  

biztosítási évenként legfeljebb 6 millió Ft. 
 
 
 
 
 
 
 

Mire nem terjed ki a biztosítás? 
 

× Azokra a károkra, amelyeket saját 
magadnak vagy családtagodnak okozol. 

× Arra az esetre, ha a baleset szándékos vagy 
súlyosan gondatlan magatartásod miatt 
következett be. 

× A versenyen vagy arra való felkészülés során 
bekövetkező káreseményekre. 

× Nem terjed ki a biztosítás az elmaradt 
vagyoni előny, haszon megtérítésére. 

× Arra az esetre, ha gázkarral felszerelt jármű 
használata közben történt a baleset. 

 
 

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben? 

 
! Biztosító nem téríti meg a kárt, ha azt 

ittasan (értve ezalatt a 0,8 ezreléket 
meghaladó véralkoholszintet) vagy 
kábítószer hatása alatt okoztad. 
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! Nem térül a kár akkor sem, ha azt azonos 
károkozási körülményekkel, ismétlődően 
okoztad.  

! Biztosító nem köt szerződést olyan 
személlyel, aki jogszabályi szankciós 
rendelkezés hatálya alatt áll. 

 

  

Hol érvényes a felelősségbiztosításom? 

 A hello Bringás felelősségbiztosítás Magyarország területén bekövetkezett 
káreseményekre nyújt védelmet.  

 Milyen kötelezettségeim vannak a felelősségbiztosítással kapcsolatban? 
 

 Közlési- és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak 
fennállása alatt, így 15 napon belül minden a szerződésen feltüntetett adatokban 
bekövetkező változást be kell jelenteni.  

 Díjfizetési kötelezettség.  
 Kárbejelentési kötelezettség 8 munkanapon belül. A kárbejelentés a www.hello.hu 

weboldalon vagy a hello Bringás mobil applikáción keresztül tehető meg, a „Kárbejelentés” 
menüpontban az ott szereplő leírások szerint a felületen elérhető technikai megoldások 
segítségével, dokumentumok és fotók feltöltésével az erre rendszeresített mezők 
kitöltésével. A kárbejelentés a karinfo@hello.hu e-mail címen is megtehető.   

 Tűz, robbanás esetén mindenképpen (még az eloltott tűzről is) feltétlenül értesítsd a 
tűzoltóságot.  

 Neked kell bizonyítania a kár bekövetkeztét, összegszerűségét, valamint a kár és a károkozó 
tényező közti összefüggést. 
 

Mikor és hogyan kell fizetnem? 
A biztosítás éves díját fizetheted havi, negyedéves, féléves és éves fizetési ütemben. 

Természetes személyként automatikus fizetéssel (ún. recurring bankkártyás fizetéssel rendezheted.  
Jogi személyként a biztosítás esedékes díja automatikus fizetéssel (ún. recurring bankkártyás 
fizetés), eseti bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással fizethető ki. 

 Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
Ha a biztosítási szerződés létrejön, Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződéshez 
tartozó ajánlaton feltüntetett időpontban kezdődik, a szerződés ettől a naptól hatályos. A 
biztosítási fedezet megszűnik  

o érdekmúlással  
o évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján, 
o díj-nemfizetés esetén a 60 napos türelmi idő leteltével. 

A szerződést Biztosító is felmondhatja. 

 Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 
A biztosítás felmondható évfordulóra indoklás nélkül költségmentesen, de legalább 30 
nappal az évfordulót megelőzően. Szerződő a felmondó nyilatkozatát beküldheti a 
hello@hello.hu e-mail címre, vagy megteheti a felmondását a www.hello.hu weboldalon, 

mailto:hello@hello.hu
http://www.hello.hu/


KERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS 
   

A „hello” márkanév alatt elérhető szolgáltatásokat a  
MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. nyújtja  
1538 Budapest, Pf. 501 (1022 Budapest, Bég u. 3-5.)  
Ügyfélszolgálat: (+36 1) 40 43556 | www.hello.hu | E-mail: hello@hello.hu 

 

illetve a hello Bringás appban. A biztosítás megszűnik érdekmúlás (pl. a jármű eladása) és 
díj-nemfizetés esetén is. 

 

Dokumentumazonosító: BT 120805 23 2210 


