TÁJÉKOZTATÓ
a Budapest Lízing-csoport által finanszírozott,
3,5T FELETTI ÖSSZTÖMEGŰ HASZONGÉPJÁRMŰVEK, VONTATÓK, PÓTKOCSIK ÉS AUTÓBUSZOK
FINANSZÍROZÁSBA BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSÁRÓL
/MULTI PLUS CASCO 275-ÖS MÓDOZAT/

A Budapest Lízing-csoport által finanszírozott 3,5t feletti össztömegű haszongépjárművek, vontatók, pótkocsik és autóbuszok
finanszírozásba épített casco biztosítását (továbbiakban: beépített biztosítás) az Uniqa Biztosító Zrt. nyújtja a 275. számú Multi
Casco Plus casco biztosítási módozat alapján, és a jelen Tájékoztató 1. pontjában írt eltérésekkel.
A biztosítás szabályzatát megtekintheti a www. budapestlizing.hu honlapon a ’Biztosítás’ menüpont alatt. (275. számú Multi Casco
Plus)
Jelen tájékoztatónkban megtalálja továbbá a biztosításra vonatkozó leglényegesebb információkat, és egy esetleges saját hibás
káresemény bekövetkezése esetén a teendőket.

1.) Beépített biztosítás esetén az Uniqa Biztosító 275. számú Multi Casco Plus Szabályzatának alábbi rendelkezései nem
alkalmazandók, vagy eltérően alkalmazandók


2.1. fejezet: pótdíj ellenében feloldható a kizárás. A területi hatály kiterjed a volt Szovjetunió Európai Unión kívüli
tagállamainak európai területére is, amennyiben ezt Ön választotta és a lízingszerződés beépített biztosításra vonatkozó
fejezetében a záradék feltüntetésre került.



4.1. fejezet: „Ajánlat” alatt a finanszírozási szerződéshez tartozó Átadás-átvételi jegyzőkönyv értendő.



6. fejezet 10. bekezdés: pótdíj ellenében feloldható a kizárás. Biztosítási eseménynek minősül a „különleges jármű”
munkavégzése közben, vagy közlekedésre előkészítése során bekövetkezett kár is, amennyiben ezt Ön választotta és a
lízingszerződés beépített biztosításra vonatkozó fejezetében a munkavégzési záradék feltüntetésre került.



7.3.1. fejezet: A szabályzattól eltérően a Biztosító az indokolt szállítási költséget a lízingszerződés futamideje alatt
(gépjárművenként) 1 alkalommal limit nélkül vállalja. A gépjármű használója köteles a Biztosító hozzájárulását beszerezni a
szállítás megkezdéséhez.



7.3.2. fejezet: Nem kerül alkalmazásra.



9.1. fejezet nem kerül alkalmazásra, kivéve az önálló üvegkár, és kármegelőzési céllal végzett zárjavítás, vagy –csere
eseteire alkalmazott szabályokat, melyeket a Biztosító alkalmaz.



9.2., 9.3. fejezetek: Nem kerülnek alkalmazásra.



10. fejezet: A kockázatviselés kezdete kapcsán az adott eszközre kötött finanszírozási szerződés rendelkezései az
irányadóak.



10.1. fejezet: Nem kerül alkalmazásra.



11. fejezet: Nem kerül alkalmazásra.



14. fejezet 1. bekezdése: Nem kerül alkalmazásra



15.1., 15.2., 15.3. fejezetek: Az adott eszközre kötött finanszírozási szerződés rendelkezései az irányadóak.



A Szabályzat 17. és azt követő fejezetei nem kerülnek alkalmazásra illetve nem választhatóak: Autohelp, Külföldi
jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás, Kiegészítő biztosítások.



Szerződő és Biztosított helyett Lízingbevevőt kell érteni az alábbi fejezeteknél: 7.4, 8, 12, 14 és 16. fejezetek.

A biztosítás évfordulója minden év december 31-e.
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2.) A beépített biztosításra vonatkozó lényeges információk

A beépített biztosítást a Finanszírozó kötötte meg a Biztosítóval. A biztosítás Szerződője és Biztosítottja a Finanszírozó, egyben ő
köteles a biztosítási díjak fizetésére.
Káresemény bekövetkezése esetén a kárkifizetés kedvezményezettje a Finanszírozó.
Mekkora az önrész?
Az alábbi önrész-opciók közül választotta ki az önrészét, melyet a finanszírozási szerződés tartalmaz.
 10%, de minimum 50 000 Ft
 10 %, de minimum 100 000 Ft
 10 %, de minimum 200 000 Ft
 20 %, de minimum 300 000 Ft
Mire terjed ki a biztosítás?
 tűz- és elemi kár;
 törés és ablaküveg törés;
 teljes- és részlopás;
 rablás;
 extratartozékok biztosítása, amennyiben a vételi számla azt tartalmazta;
 sérült járművek szállítása, tárolása 1 alkalommal limit nélkül.
Mikortól érvényes a biztosítás?
A biztosítás a finanszírozási szerződésben megadott időpontban lép életbe.
Hol érvényes a biztosítás?
Területi hatály: Európa, valamint Törökország teljes területe, kivéve a volt Szovjetunió Európai Unión kívüli tagállamainak területét.
Amennyiben Ön ezt kérte, úgy egyedi esetben pótdíj megfizetése ellenében a biztosítási fedezet a finanszírozás teljes futamideje
alatt érvényes a volt Szovjetunió Európai Unión kívüli tagállamainak európai területére is.
Meddig érvényes a biztosítás?
A beépített biztosítás a finanszírozási szerződés megszűnéséig érvényes.
Mi az előírt vagyonvédelem?
Jelen biztosítás keretében a Biztosító elfogadja a jármű gyári alapkivitelébe tartozó biztonságtechnikai felszereltséget.
Helyreállítási költségek térítése:
A biztosító a helyreállítás költségeiből nem von le értékemelkedést, tehát ez a módozat avulásmentes. (Használt állapotú jármű új
alkatrészekkel történő javítása esetén a beépített új alkatrészek miatti értéknövekedést figyelmen kívül hagyja.) A biztosító
szolgáltatása ÁFA, vagy egyéb közteher visszatérítésére, vagy meg nem fizetésére jogosult biztosított esetében a helyreállítási
költségek ÁFA-val, vagy egyéb közteherrel csökkentett értékére vonatkozik.
Totálkár esetén a biztosító a járműnek a maradványértékkel csökkentett pótlási értékét téríti meg, melyből az önrészesedés
levonásra kerül. A maradvány átvételére a biztosító nem kötelezhető. Pótlási érték az az összeg, amelyet a biztosítottnak egy azonos
típusú felszereltségű, évjáratú, futásteljesítményű, műszaki állapotú, jogállású járműért a káresemény időpontjában
Magyarországon fizetni kell.

3.) Kár bekövetkezése esetére hasznos tudnivalók

Kár esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot szerződött biztosítási alkusz partnerünkkel, az EURORISK Kft.-vel, az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
EURORISK Kft.
Telefon: (1) 450-60-09; (1) 450-66-96
E-mail: moneyhulizingbiztositas@budapestbank.hu
Az EURORISK Kft. munkatársai mindenben az Ön segítségére lesznek a kárügyintézés folyamán.
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Köszönjük, hogy időt szakított Tájékoztatónk elolvasására!

Ha a fentiekkel vagy bármely más biztosítási igényével kapcsolatban kérdése merül föl, vagy bővebb információra lenne szüksége,
szerződött partnerünkön, az EURORISK Kft.-n keresztül készséggel állunk rendelkezésére a fenti elérhetőségeken.

Budapest Lízing-csoport
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