Kiegészítés (pótlap) igényelbíráláshoz szükséges dokumentumokról
a Generali-Providencia Biztosító Zrt. vagyon- és felelõsségbiztosítási szerzõdéseihez

Jelen pótlap a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (Bit) 2010. április 1. napjától hatályos módosításával kapcsolatos új rendelkezéseket tartalmazza.

•

E rendelkezések a 2010. április 1-jét követõen kötött
biztosítási szerzõdésekre, a 2010. április 1-jén már
fennálló biztosítási szerzõdések esetén pedig a 2010.
április 1. napját követõen kezdõdõ biztosítási idõszak
elsõ napjától alkalmazandók.

•

A biztosító a biztosítási szerzõdésre vonatkozó általános
és különös biztosítási feltételekben meghatározott károkat és költségeket az általános és különös biztosítási
feltételekben meghatározott dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett téríti meg. A biztosító a bejelentett kárigény (szolgáltatási igény) elbírálásához jogosult
bekérni az alábbi dokumentumokat is:
• a biztosítási szerzõdés által elõírt feltételek teljesülését
bizonyító dokumentumok,
• biztosítási esemény bekövetkezési körülményeinek és
következményeinek tisztázásához szükséges iratok (a
biztosított és a biztosítási eseménnyel érintett más
személy nyilatkozata a biztosítási esemény körülményeirõl, az ezt tartalmazó jegyzõkönyvek másolata)
• amennyiben a biztosítási eseménnyel vagy az annak
alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatban rendõrségi, közigazgatási, állategészségügyi vagy más hatósági eljárás indult, az eljárás során keletkezett, illetõleg
az eljárás anyagának részét képezõ iratok (büntetõ eljárásban és szabálysértési eljárásban meghozott jogerõs határozat csak abban az esetben, ha az a
kárigény (szolgáltatási igény) benyújtásakor már rendelkezésre áll)
• a biztosítottnak a biztosítási eseménnyel és a kórelõzményi adatokkal összefüggõ egészségügyi dokumen-

•

•

tumai: házi-, vagy üzemorvosi, a járó- és fekvõbetegellátás során keletkezett iratok, gyógyszerfelhasználást igazoló iratok,
a társadalombiztosítási szerv, vagy más személy,
szervezet által kezelt, a biztosítási eseménnyel vagy
annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatos
biztosítotti adatokat tartalmazó iratok (a jogosult titoktartás alóli felmentéséhez és adatbekéréshez
szükséges meghatalmazása alapján)
a biztosító kérheti a kártérítési (szolgáltatási) igény tárgyában meghozandó döntéshez szükséges, az igényt
alátámasztó dokumentumokat, számlákat, számviteli
bizonylatokat, szakvéleményeket, jegyzõkönyveket,
fényképeket, szerzõdéseket, idegen nyelvû dokumentáció esetén ezek magyar nyelvû fordítását, melynek
költsége a kárigény elõterjesztõjét terheli,
a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a mentéshez,
kármegelõzéshez, kárenyhítéshez igénybe vett eszközök, erõforrások használata során keletkezett költségek igazolására alkalmas iratok,
a biztosító a kártérítési (szolgáltatási) igény elbírálásához a becsatolt iratokat ellenõrizheti, illetõleg a bejelentett igény elbírálásával összefüggõ egyéb iratokat
szerezhet be.

A felsorolt okiratokon kívül a biztosított, illetve a károsult
jogosult a károk és költségek egyéb okmányokkal, dokumentumokkal történõ igazolására, a bizonyítás általános
szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse. Az általános és a különös biztosítási feltételekben esetlegesen szereplõ kikötés, mely szerint a
biztosító a biztosítási szolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett káresemény tekintetében indult
büntetõ- vagy szabálysértési eljárás jogerõs befejezéséhez köti, nem alkalmazható.
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