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… a Reformokért

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GENERTEL
BIZTOSÍTÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
Tisztelt gépjármű tulajdonos/üzemben tartó!
Szövetségünk és a Genertel Biztosító Zrt., a stratégiai együttműködésünk értékeként a gépjármű kötelező
biztosításokkal, cascoval és a lakásbiztosítással kapcsolatosan 2008. szeptember 15-től rendkívül előnyös
lehetőséget kínált fel a Vállalkozók Szövetségével meghatározott jogviszonyban állók részére!
Az interneten keresztül, az alább meghatározott módon, minden adható kedvezményen túl, 10% VIP
kedvezménnyel realizálhatja casco ill. a kötelező gépjárműfelelősség- és lakásbiztosítási díját. Az ajánlat a
Szövetségünkkel tagsági-, munkaviszonyban és/vagy közvetlen megbízási jogviszonyban álló természetes és nem
természetes személyeket, valamint a Szövetségünkkel ilyen jogviszonyban álló nem természetes személyek tagjait,
alkalmazottait és a velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozókat (Ptk. 685. § b) pont) (a továbbiakban
együttesen: jogosult kör) illeti meg. A kedvezmény tehát e személyek gépjárművére vehető igénybe.
Tájékozódjon és tarifáljon a Genertel weboldalán és vegye igénybe a szolgáltatás előnyeit!
Minden részletet megtalál a lehetőséggel kapcsolatban a következő módon:
Tájékoztató a Genertel Biztosító Zrt. kedvezményes tarifával történő díjszámítási folyamatáról,
Felhasználóknak!
1. A VIP partner azonosító birtokában nyissa meg internet böngészőjét és látogassa meg a Genertel weboldalán
üzemeltetett vip.genertel.hu című oldalt.
2. Adja meg 8 karakterből álló VIP partner azonosító kódját és kattintson a belépés gombra.
AZ ÖN VIP KÓDJA: 70800293
3. Ha a kód megfelelő, akkor megjelenik a Díjszámítási alapadatok oldal, ahol az ott leírtaknak megfelelően
megkezdhető a díjszámítás és a biztosításkötés.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a biztosítási szerződést a fenti jogosulti körön kívül eső személy köti meg, a
Biztosító jogosult a biztosítási szerződés díját a valós adatokkal (VIP tarifa kedvezmény figyelembe vételének
mellőzésével) alkalmazott díjtarifájának megfelelően, a szerződéskötés időpontjára visszamenő hatállyal módosítani,
a felelősség és a biztosítási díjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége a kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő
személyt terheli!
Tájékoztatjuk arról is, hogy amennyiben a kedvezmény igénybevevőjének jogosulti körbe tartozását megalapozó
jogviszonya a kedvezményes díjon megkötött biztosítási szerződés fennállásának időtartama alatt megszűnik (pl.: az
eredetileg fennálló tagsági jogviszony időközben megszűnik), a Genertel a jogosulti körből történő kikerülésről szóló
nyilatkozat kézhezvételét követő 15 napon belül módosítja a biztosítási szerződést. A módosítás ilyen esetben akként
történik, hogy a Biztosító a biztosítási szerződés díját a valós adatokkal (VIP tarifa kedvezmény figyelembe vételének
mellőzésével) alkalmazott díjtarifájának megfelelően, az eredetileg kedvezményre jogosító körülmény (pl.: tagsági
jogviszony) megszűnésének napjától kezdődő hatállyal a jövőre nézve, a kedvezmények egyidejű megvonása mellett
módosítja.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a Genertel Biztosító Zrt. a VSZ-Galaxy-val létrejött stratégiai együttműködésének
keretében 60 naponként kimutatást küld a VSZ-Galaxy részére, mely tartalmazza minden VSZ-Galaxy
kedvezménnyel kötött élő biztosítási szerződés következő adatát: a szerződő/biztosított nevét és a biztosítási díjat.
Továbbá a VSZ-Galaxy ilyen irányú kérésére a Genertel tájékoztatást ad arról, hogy mely VSZ-Galaxy
kedvezménnyel kötött biztosítási szerződések és milyen okból kerültek megszüntetésre.
Amennyiben regisztrál a Genertel VSZ VIP-tarifa oldalán, felszólításra haladéktalanul igazolnia kell VIP tarifa
jogosultságát, amennyiben ezt nem tenné meg, a Genertel a fentiek szerint fog eljárni.

