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Milyen típusú biztosításról van szó?
A casco biztosítási szerződés célja, hogy a tulajdonunkban, használatunkban levő gépjárműben keletkezett károkat megtérítse.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

Magyar hatósági jelzésekkel és

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít szolgáltatást
a következő káresemények vonatkozásában:
88 a jármű engedély nélküli átalakításából eredő károkra
88 szakszerűtlen üzemeltetés és elhanyagolt műszaki állapot miatti károkra
88 töréskár esetén ha a jármű nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával
88 leszerelt alkatrészekben, kenő és üzemanyagban keletkezett károkra
88 nem gyári audioberendezés és navigáció ellopása miatti kárra
88 cabrio utasterében keletkezett kárra
88 a jármű értékcsökkenésére
88 a járművet autóverseny résztvevőjeként ért károkra
88 rakodás, rakomány elmozdulása és munkavégzéssel összefüggő károkra
88 a gépjármű munkagépként történő használatával összefüggő károkra
88 tüntetés, zavargás, sztrájk, terrorcselekmények káraira
88 ha a vezető a járművet vezetői engedély nélkül vagy kábítószer, alkohol
vagy más vezetési képességeket befolyásoló szer hatása alatt vezette
88 a nem baleseti jelleggel bekövetkezett károkra (műszaki hiba)

dokumentumokkal ellátott járművekre:
99 Személygépkocsi, tehergépkocsi,
vontató, pótkocsi és autóbusz.
99 A biztosítási összeg a jármű
káridőponti értéke.
Károk:
99 elemi kár;
99 töréskár;
99 lopáskár;
99 rabláskár.

A biztosító lopás esetén nem teljesít szolgáltatást a következő káresemények
vonatkozásában:
88 a jármű nem került lezárásra, illetve a védelmi berendezés bekapcsolásra
88 a zárok rongálása, illetve kulcsok elvesztése után nem őrzött helyen
tárolták a járművet
88 a kulcsok védelméről nem gondoskodtak megfelelően
88 a kulcsok nem kerülnek bemutatásra a kár után
88 taxi és bérautó használat
88 rablás esetén a védelmi berendezés nem működött

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít
szolgáltatást a következő biztosítási események vonatkozásában.
Mentesül a biztosító a szolgáltatási kötelezettsége alól,
amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartással:
a szerződő fél vagy a biztosított;
velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk;
a biztosított jogi személynek vezető beosztású tisztségviselője
munkavállalója vagy megbízottja okozta.

A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak korlátozott
szolgáltatást teljesít a következő biztosítási események
vonatkozásában:
A jármű nem gyárilag beszerelt audioberendezésének
helyreállítási vagy pótlási költsége címén a biztosító számlával
igazolt költséget, az önrészesedés levonása után legfeljebb
100 000 Ft-ot fizet ki.

Hol érvényes a biztosításom?
99 Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia,
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország,
Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország,

Szlovákia, Szlovénia területére, valamint azon további államok
területére, amelyek a nemzetközi zöldkártya rendszer részesei,
nevezetesen Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belorusz, BoszniaHercegovina, Irán, Izrael, Macedónia (hivatalos rövidítéssel
F.Y.R.O.M.), Marokkó, Moldávia, Montenegró, Oroszország, Svájc,
Szerbia (kivéve Koszovó), Tunézia, Törökország, Ukrajna.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással
kapcsolatban?
A szerződés kezdetekor jelentkező kötelezettségek:
Tájékoztatási kötelezettség: minden ismert, a biztosítás
szempontjából lényeges körülményt közölni kell a biztosítóval
(pl. jármű felszereltsége, üzemeltetés módja, kulcsok db száma).
A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
– Változásbejelentési kötelezettség:
• A jármű felszereltségének, rendszámának és alvázszámának a
változása.
• A jármű használat módjának, tulajdonjogának változása,
forgalomból kivonása.
• Kulcsok darabszámának változása vagy a zárak sérülése esetén.
– Kármegelőzési kötelezettség: Gondosan és körültekintően kell
eljárni, hogy ne következzen be káresemény (pl. a járművet
megfelelő műszaki állapotban kell tartani, időjárásnak és látási
viszonyoknak is megfelelő sebességet be kell tartani, pihenőidőt
be kell tartani).
– Kárenyhítési kötelezettség:
• Ha káresemény történik, akkor az adott helyzetben elvárható
módon kell cselekedni, hogy minél kisebb kár keletkezzen (pl.
figyelni kell arra, hogy a jármű pótkulcsa, forgalmi engedélye vagy

törzskönyve ne maradjon az autóban, mert egy esetleges lopás
esetén ez elősegítheti a jármű illetéktelen értékesítését, ez pedig
rontja a biztosító (és a tulajdonos) esélyét a jármű felkutatására).
• A kulcsok tárolása oly módon, hogy ahhoz illetéktelenek ne
férhessenek hozzá.
• Elveszett kulcsok esetén a jármű zárjait kicserélni.
Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
– A kárt 2 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosító felé.
A kárt alátámasztó dokumentumokat is be kell nyújtani, illetve a
vezetői engedélyt, forgalmi engedélyt és törzskönyvet is be kell
mutatni.
– A kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését
eredményezheti, ha a késedelem miatt lényeges körülmények
kideríthetetlenné válnak.
– A tűz- vagy robbanáskárt a tűzrendészeti hatóságnak is be kell jelenteni.
– A lopás- és rabláskárt a rendőrségnek is be kell jelenteni.
– A biztosító számára a kárral kapcsolatos felvilágosítás, az azt
alátámasztó iratok benyújtása, kiemelten a vezetői és forgalmi
engedélyre és törzskönyvre.
Díjfizetési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
– A biztosítási díj havi, negyedéves, féléves vagy éves díjfizetési
gyakorisággal fizethető.
– Lehetőség van banki átutalással, csoportos beszedéssel és
bankkártyával történő megfizetésre.

– Az első díjat a szerződés létrejöttekor, a folytatólagos díjat a
választott gyakoriságnak megfelelően az adott időszak (pl.
hónap, év) első napján kell megfizetni a biztosítónak.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete:
– A biztosító kockázatviselése az ajánlaton, illetve a telefonos
ajánlattétel során meghatározott időpontban, ennek hiányában
az ajánlat biztosító számára történő hozzáférhetővé válásának
(közlésének) időpontjával kezdődik.
– A kockázatviselés kezdete nem lehet korábbi, mint az ajánlat
átadásának időpontja.

– A szerződés határozatlan időre jön létre, kivéve, ha a felek azt a
szerződésben foglaltak szerint határozott időre kötik meg.
A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott
időpontokban ér véget:
– A határozott idejű szerződés lejáratának napján.
– A szerződés megszüntetésével véget ér a biztosítási védelem.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben szűnhet meg:
– A biztosítás évfordulójára történő rendes felmondással, írásban,
legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal.
– A szerződő és a biztosító által meghatározott időpontban közös
megegyezéssel.
– A biztosító írásbeli tájékoztatásával a biztosítási érdek
megszűnéséről (pl. gépjármű eladása, forgalomból történő
végleges kivonása).

– A biztosító írásbeli tájékoztatásával a biztosítási esemény
lehetetlenné válásáról (pl. vétlen félként bekövetkezett baleset
során a jármű totálkárossá vált vagy a járművet ellopták).
– A biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem
fizetése miatt is.

