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Hello Bringás balesetbiztosítás 

Biztosítási termékismertető 

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

 
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 
balesetbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek c. kiadványban 
(Dokumentumazonosító: F 120805 43 2210) érhető el! 
 
Milyen típusú biztosításról van szó? 

A hello Bringás biztosítás típusa: balesetbiztosítás. A balesetbiztosítás arra az esetre nyújt fedezetet, 
ha kerékpározás vagy rollerezés közben baleset ér saját, vagy bérelt egy- vagy kétkerekű járművön. 
A hello Bringás balesetbiztosítás olyan egy- vagy kétkerekű és a KRESZ által nem motor vagy 
segédmotoros kerékpár kategóriába sorolt jármű használata közben elszenvedett balesetekre 
vonatkozik, amely jármű  
- normál használatú (utcai, túra, hobbi-sport),  
- emberi erővel vagy elektromos motorral segített kerékpár, roller, segway vagy egyéb sport vagy 
közlekedési eszköz (mint pl. nem gázkaros, hanem elektromos robogó) lehet. 
 
  

Mire terjed ki a biztosítás? 
 

 A hello Bringás balesetbiztosítás szolgáltatásai 
az általad választott csomagtól függően:  

 Prémium csomag: 
- baleseti halál: 4 millió Ft 
- baleseti 51-100%-os rokkantság: 4 millió Ft 
- csonttörés (csontrepedés, fogpótlás is): 50 

ezer Ft 
- kórházi napi térítés (legfeljebb 15 nap, 

15 000 Ft/nap): 225 ezer Ft 
- műtéti térítés (balesetből eredő): 1 millió Ft 
- baleseti égési sérülés: 1 millió Ft. 
 

 Optimum csomag: 
- baleseti halál: 2 millió Ft. 
- baleseti 51-100% rokkantság: 2 millió Ft. 
- csonttörés (csontrepedés, fogpótlás is): 30 

ezer Ft 
- kórházi napi térítés (legfeljebb 15 nap, 10 000 

Ft/nap): 150 ezer Ft 
 

 Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben? 

! Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha a 
balesetet ittasan (értve ezalatt a 0,8 ezreléket 
meghaladó véralkoholszintet) vagy kábítószer 
hatása alatt okoztad. 

! Biztosító nem nyújt szolgáltatást az elme- vagy 
tudatzavarban bekövetkezett balesetek 
esetén. 

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

 Mire nem terjed ki a biztosítás? 
 

× Arra az esetre, ha a baleset nem kerékpározás, 
vagy rollerezés, vagy a fent megnevezett 
járművek valamelyikén történő utazás közben 
történt. 

× Arra az esetre, ha a baleset versenyen vagy arra 
való felkészülés során következett be. 
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 Start csomag: 
- baleseti halál: 1 millió Ft 
- baleseti 51-100% rokkantság: 1 millió Ft 
- csonttörés (csontrepedés, fogpótlás is): 15 

ezer Ft 
 

× Arra az esetre, ha a balesetet szándékosan, 
esetleg súlyosan gondatlanul te magad 
okoztad. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hol érvényes a biztosításom? 
A hello Bringás balesetbiztosítás egész Európa területén érvényes közlekedési baleset esetére. 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással 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.  

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

 Természetes személyként automatikus fizetéssel (ún. recurring bankkártyás fizetés) 
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, és 
határozatlan idejű.  
A biztosítási fedezet megszűnik különösen 

o érdekmúlással (pl. ha a járműved eladod), 
o évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján, 
o díj-nemfizetés esetén a 60 napos türelmi idő leteltével.  

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

  Dokumentumazonosító: BT 120805 43 2210 
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