Versenygépjárművek felelősségbiztosítása

Biztosító:

Allianz Hungária Zrt., továbbiakban Biztosító (1087 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 48-52., adószám: 10337587-4-44, cégjegyzékszám: 01-10-041356)

Szerződő:

Magyar Motorsport Szövetség, továbbiakban MAMS (1143 Budapest, Istvánmezei
út 1-3., képviselő: Hermann Henrik elnök.)

Biztosítottak:

Azon gépjárművezetők (versenyzők), akik a Magyarország területén elzárt
közúton, vagy zárt versenypályán MAMS engedéllyel tartott versenyen vesznek
részt.

A biztosítás tárgya:

A MAMS által kiírt versenyeken vagy bajnokságokban részt vevő
versenygépjárművekre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.
évi LXII. törvény 2. § b.) pontjára tekintettel felelősségbiztosítás megkötése.

Feltételek:

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény, a
szerződést érintő rendelkezései az itt nevesített eltérésekkel. A nem szabályozott
kérdésekben a Ptk-t, valamint az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Területi hatály:

A biztosítás csak Magyarország területén, a MAMS hivatalos versenynaptárában
szereplő versenyekre érvényes.

Gépjárműverseny:

A zárt versenypályán vagy forgalom elől elzárt közúton (útszakaszon) tartott,
gépjárművek számára rendezett sportrendezvény. A verseny időpontjának
esetleges változásáról a MAMS köteles előzetesen értesíteni a Biztosítót. A
versenynaptárban nem szereplő, de a MAMS szervezésében megrendezésre
kerülő, illetve „meghívásos” versenyekre a Biztosító kockázatviselése csak abban
az esetben terjed ki, ha azt írásban legalább egy héttel a verseny előtt a MAMS
bejelenti a Biztosítónak és a biztosítás díját a verseny megkezdését megelőzően a
megadott határidőn belül megfizetik. Amennyiben egy adott versenynapon több
kategóriában (több versenyt) rendeznek, a biztosítás díját külön- külön
versenyenként (kategóriánként) kell megfizetni.

Kizárások:

A Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a verseny során a
versenygépjárművekben, a versenygépjárműveket vezető vagy azokban (azokon)
utazó személyekben vagy vagyontárgyaiban, a versenygépjárművekben
elhelyezett tárgyakban, illetve — a gépjármű balesete nélkül is — a pálya
burkolatában és környezetszennyezés miatt keletkeztek.

Biztosítási esemény:

Kiterjed azoknak a megalapozott igényeknek a kielégítésére, melyeket a
biztosított személyekkel szemben a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű
üzemeltetésével a versenypályán, illetve elzárt közúton harmadik személyeknek
személyi sérülésként, illetve azzal összefüggő dologi kárként okoztak.
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Kockázatviselés:

A kockázatviselés az adott verseny napján kezdődik és a verseny befejezésének
napján ér véget feltéve, hogy a biztosítás díját a versenyt megelőzően befizették.
A Biztosító kockázatviselése, illetve a MAMS díjfizetése minden esetben a
versenyenként kiállított hivatalos rajtlista alapján történik. A rajtlistának a
következő adatokat is tartalmaznia kell: a verseny megnevezése, helyszíne,
időpontja, a versenyen résztvevő jármű megnevezése, a versenyző neve, és a
rajtszám. Az elszámolás alapját képező rajtlistának tételesen tartalmaznia kell a
felelősségbiztosítás díját, valamint tételesen az induló versenyzők
balesetbiztosítási díját is. A versenynapokon megrendezett „meghívásos”
versenyekről külön nyilvántartást — rajtlistát - kell vezetni, és ennek alapján kell
az átvett díjakat elszámolni. A rajtlistán (a „meghívásos” versenyről szólón is)
szerepelnie kell, annak is, amennyiben a versenyző éves belföldi
balesetbiztosítással rendelkezik. Ezen rajtlista az elszámolás alapja az eseti
belföldi balesetbiztosításnak is.

Mentesülés:

A biztosítási eseményt a bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül be kell
jelenteni. A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a szerződő és/vagy
biztosított a fenti kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények
kideríthetetlenekké válnak.

Biztosítási kártérítési
limit:

10 millió Ft/káresemény, 50 millió Ft/év.
A világ- és Európa-bajnoki futamok esetében a biztosítási kártérítési limit 55
millió Ft/káresemény, 75 millió Ft/év.
A biztosító szolgáltatása minden magyar, világbajnoki és Európa-bajnoki
versenyen együttvéve sem haladhatja meg a 75 millió Ft/év összeghatárt.
A biztosítási szolgáltatásra a magyar jog szabályai az irányadók, a biztosító a
szolgáltatását forintban teljesíti.

Biztosítási díj:

1060 Ft /gépjármű/verseny, a világ- és Európa-bajnoki futamok esetében a
biztosítási díj 3 750 Ft/gépjármű/verseny

Jelen szerződés határozott tartamú, 2016. február 01-tól 2017. január 31-ig érvényes.

Budapest, 2016. január …...

MAMS

Allianz Hungária Zrt.

