Az elektronikus kommunikáció
igénybevételének feltételei

Az elektronikus kommunikáció akkor vehető igénybe, ha
a szerződő az ajánlaton – már érvényes szerződés esetén utólagos nyilatkozatával – hozzájárulását adta ahhoz,
hogy a Biztosító a szerződése megkötésével, kezelésével,
megszűnésével kapcsolatos kommunikációt elektronikus
úton folytathatja.
Az elektronikusan küldendő dokumentumok körét a Biztosító jogosult meghatározni, és azt a jogszabályi változások és adatvédelmi szempontok alapján bármikor
módosíthatja. A Biztosító az elektronikus kommunikáció
lehetőségét a szerződő egyidejű tájékoztatásával visszavonhatja. Visszavonása esetén a Biztosító a tájékoztatást
követően papír alapú kommunikációra tér át.
Az elektronikus kommunikáció igénybevételéhez a szerződőnek szükséges megadnia saját érvényes e-mail elérhetőségét és mobiltelefonszámát. A Biztosító megküldi
a megadott e-mail címre a dokumentumok eléréséhez
szükséges linket, valamint a mobiltelefonszámra a belépéshez szükséges egyszeri jelszót. A dokumentumok a
link és az egyszeri jelszó együttes használatával érhetőek
el a Biztosító által erre a célra létrehozott online Ügyfél
Dokumentumtárában.
A szerződő egyidejűleg egy e-mail címet adhat meg,
amelyhez egy mobiltelefonszám tartozhat. Amennyiben a
szerződő már regisztrált egy e-mail címmel és egy mobiltelefonszámmal, úgy a beazonosíthatóság végett a
további szerződései regisztrálásához is ugyanezeket kell
megadnia.
A szerződő által megadott e-mail cím valótlanságából
vagy hiányosságából, a számítástechnikai eszközök,
programok hibáiból, továbbá a Biztosító érdekkörén kívül
álló egyéb okokból (pl. az elektronikus hírközlési szolgáltatás körében felmerült okok, internetes kapcsolat vagy
szoftver hibái, vis maior) eredő károkért, a kívánt joghatások elmaradásáért a Biztosító nem tehető felelőssé.
A szerződő vállalja a dokumentumok kinyomtatását,
amennyiben azt papír alapon szükséges tárolnia, vagy
harmadik fél számára bemutatnia.
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Amennyiben az elektronikus kommunikáció csak meghatározott fizetési mód esetén választható, úgy a szerződő
vállalja, hogy a biztosítási díjat ennek megfelelően fizeti.
A biztosítás kockázatviselésének folyamatos fenntartása
érdekében a szerződő a díjat befizetési csekk hiányában
is kiegyenlíti: elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel, vagy a kötvényszámra hivatkozva a Biztosító honlapján feltüntetett bankszámlára történő átutalással.
A szerződő az e-mail címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást köteles haladéktalanul
a Biztosító felé bejelenteni írásban, vagy azonosítást követően a Biztosító telefonos ügyfélszolgálatán. Az adatok
módosítására lehetőség van regisztrációt követően az
Ügyfélportálon is. A bejelentéseket a Biztosító csak akkor
köteles joghatályosnak tekinteni, ha az adatok változásának közlése a fenti módok egyikén történt. A Biztosító az
általa ismert utolsó e-mail címre, valamint mobiltelefonszámra mindaddig joghatályosan küldhet értesítést, amíg
az e-mail címre vagy a mobiltelefonszámra vonatkozó változás-bejelentés nem érkezett be a Biztosítóhoz, vagy a
változás-bejelentés feldolgozása még folyamatban van.
A változást a Biztosító a beérkezést követő 5. munkanap
24:00 óráig hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a
Biztosító nem vállal felelősséget.
Ha a szerződéssel kapcsolatos bármely dokumentum
nem érkezik meg a szerződőhöz, akkor azt a pótlás érdekében haladéktalanul jelezni kell a Biztosító ügyfélszolgálati elérhetőségeinek egyikén.
Az elektronikus kommunikáció igénybevétele a szerződő
részéről bármikor visszavonható, melyről a fent megadott
módokon tájékoztatnia szükséges a Biztosítót. Nem megfelelő e-mail cím, vagy mobiltelefonszám esetén az elektronikus kommunikáció a Biztosító részéről visszavonásra
kerül.
Abban az esetben, ha az elektronikus kommunikáció
igénybevétele miatt a biztosítás díjából kedvezmény került
jóváírásra, a visszavonással a kedvezmény megszűnik, és
a biztosítási díj a szerződési feltételek szerint módosul.

