MMSZ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK – 2008
Az MMSZ a felelősség- és balesetbiztosítást 1994. május 3-án kötötte meg a GeneraliProvidencia Biztosítóval, azok 1994. július 1-től léptek érvénybe. Mindkettő kollektív biztosítás,
a biztosítottak az MMSZ tagok, és azokat területi korlátozás nélkül kötöttük meg. (Ez utóbbit a
biztosító később hozzájárulásunk nélkül korlátozta Magyarországra, felülvizsgálata folyamatban
van.) A biztosításokat az érvényes MMSZ tagsági kártya igazolja, amely tartalmazza a kár- vagy
baleset esetén szükséges biztosítási kötvények számát. Ez a két biztosítás 1995. január 1-től
kiegészült a rendezői felelősségbiztosítással, amely a hazai nemzetközi versenyek külföldi
részvevőit biztosítja. Ezt a FAI repülőmodell versenyekre kötelezővé tette, de vonatkozik a
nemzetközi hajós és autós rendezvényekre is. Ezen események rendezői a versenyzők
regisztrálásának lezárása után el kell készítsék a külföldi részvevők hivatalos névsorát, amit az
MMSZ-hez kell eljuttatni.
Mindkét felelősségbiztosítás harmadik személynek okozott kár, vagy személyi sérülés esetére
(pld. egy modell nézőnek, sportbírónak, vagy a kijelölt helyen parkoló gépkocsinak ütközik)
nyújt fedezetet, káreseményenként maximum 5 millió Ft-ig, évente maximum 50 millió Ft-ig. A
biztosítási fedezet a modellező tevékenység révén okozott kárra, repülőmodell esetén
maximum 7 kg össztömegű modellre vonatkozik. Ezt meghaladó tömegű modellekre – a
meglévő szerződéshez kapcsolódó –, kiegészítő biztosítást szorgalmazunk, de erre a biztosító
eddig nem tett ajánlatot. A balesetbiztosítás keretében a maximális kártérítési összeg jelenleg
135.000 Ft.
A fenti biztosítások az edzéseken és versenyeken való részvétel során bekövetkező kár- és
balesetekre nyújtanak fedezetet. (Az oda- vagy visszautazás nem tartozik bele.) Az edzéseket
be kell jelenteni az MMSZ irodának e-mailben (modelsport@mail.datanet.hu), vagy faxon
(1-221-4071), megadva a tréning helyét, időpontját és a lebonyolításért felelős MMSZ tag nevét.
A tréningeket is az MMSZ "Biztonsági Szabályzat"-nak megfelelően kell lebonyolítani
(www.modellsport.hu).
A biztosítási eseményt írásban kell bejelenteni és a biztosító rendelkezésére kell bocsátani
minden olyan okiratot, amely az esemény elbírálásához szükséges. A bejelentést minél előbb
meg kell tenni, ha lehet, 48 órán belül. A kárigény elévülési ideje 2 év. Minden biztosítási
eseményről kérjük értesíteni az MMSZ irodát, hogy szükség esetén segíthessünk.
A kárbejelentéshez szükséges űrlap a Generali-Providencia irodákban és az MMSZ irodától
kapható. A kárbejelentőhöz mellékelni kell az esemény leírását, amit verseny esetében a
rendező szerv, edzésnél a klub igazol. Felelősségbiztosításnál az esemény által előidézett
állapot 5 napig – szemle céljából – fenntartandó. Személyi sérülés esetén kitöltendő az űrlap
hátoldala is, ahol az orvos igazolja a baleseti sérülést, az orvosi leletet mellékelni kell.
Az MMSZ tagja a Nemzeti Sportszövetségnek (NSSZ), ezért tagjaink regisztrálva vannak az
NSSZ-nél is, amit az MMSZ kártyával egyidőben átadott NSSZ regisztrációs kártya igazol. Az
NSSZ idő és területi korlátozás nélkül érvényes, a nagy létszám miatt kedvezőbb feltételeket
adó balesetbiztosítással rendelkezik, amely az MMSZ tagokra is érvényes. Erről bővebben az
AXA biztosító honlapján lehet tájékozódni (www.axa.hu/egyeniugyfeleknek/biztosito/378/379).
Miután ez a balesetbiztosítás kedvezőbb mint az MMSZ fenti biztosítása, azt az esedékes
biztosítási évfordulóval, 2008. április 1-el az MMSZ felmondta. A 2008-ra már átadott MMSZ
kártyákon szereplő balesetbiztosítási kötvényszám ezen dátum után nem érvényes. A
felmondott balesetbiztosítás alapján 2008. április 1. előtti eseményekre kérhető kártérítés.
Az MMSZ megvált korábbi biztosításkezelőjétől, mert az nem megfelelő módon képviselte az
érdekeinket. Biztosításaink további kezelését, a felelősségbiztosítások évfordulóra (2009.
január 1.) történő felülvizsgálatát, és a nagytömegű modellekre vonatkozó kiegészítő biztosítás
előkészítését Bádovszkyné Scheer Éva biztosítási alkuszra bíztuk, aki probléma esetén is az
MMSZ iroda és tagjaink segítségére lesz (06-70-375-5182 vagy scheer.eva@vipmail.hu).
A biztosításainkat érintő esetleges változást azonnal nyilvánosságra hozzuk.
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