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Multi Casco Plusz
biztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban (általános szerződési feltételek és
ügyféltájékoztató) érhető el! A teljeskörű tájékozódás érdekében kérjük a biztosítás megkötése előtt olvassa el ezeket a dokumentumokat!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A casco biztosítás a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti kárbiztosításnak minősül. A biztosítási szerződésben meghatározott módon
és esetekben megtéríti a biztosító a biztosított járműben, annak biztosítási fedezettel rendelkező alkatrészeiben és tartozékaiban keletkezett kárt.
Az alapbiztosítás és a mellé köthető kiegészítő biztosítások alapján egyéb szolgáltatásokat is nyújthat.

Mire terjed ki a biztosítás?
töréskár (a biztosított járműben bármilyen okból keletkezett
törés, vagy sérülés)
lopáskár (a biztosított jármű, vagy biztosítási fedezet alá tartozó beépített alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, önkényes elvétele, elrablása)
elemi károk
AutoHelp – amely az alábbi elemekből áll:
– Gépjármű segítségnyújtás és biztosítás,
– Külföldi jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás személygépjárművel utazók részére

Külön díjért választható kiegészítő szolgáltatások:
Balesetbiztosítás
Kiegészítő belföldi poggyászbiztosítás

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A kizárt kockázatok teljeskörű felsorolását az általános szerződési feltételek tartalmazzák
A főbb kizárt kockázatok ezek közül, azok a károk:
amelyek a járművet verseny, vagy az arra való felkészülés
résztvevőjeként érték,
amelyek nem baleseti jelleggel következtek be (pl. műszaki
hiba),
amelyek a járműről leszerelt alkatrészekben, tartozékokban
keletkeztek,
amelyek „különleges jármű” munkavégzése közben, vagy
közlekedésre előkészítése során következtek be,
nem biztosítási esemény a lopáskár, és így az ebből eredő
kárt a Biztosító nem téríti meg, ha a szerződő a biztosított
járművet bármilyen jogcímen más birtokába adja (pl. bérlet,
kölcsön stb.) és a gépjárművet a jogszerű birtokos elsikkasztja
(ellopja), vagy más módon eltulajdonítja, elidegeníti,
amelyeket gyúlékony, robbanó, korrodáló, szennyező vagy
maró anyagoknak a biztosított járműben történő szállítása
idézett elő vagy súlyosbított.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A korlátozások teljes felsorolását az általános szerződési feltételek tartalmazzák
A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek közt:

a gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során történő károkozás,
az álló járműre történő fel-, illetve az arról való lerakodás
következtében bekövetkezett károkozás,
a jármű balesete nélküli környezetszennyezési károkozás,
azonos káridőpontban bekövetkező árvíz- vagy földrengéskár
esetén a kifizethető kártérítés mértékének maximuma a
Biztosító teljes szerződésállományából eredő kötelezettségek
összességére vonatkozóan kettőmilliárd forint.
a biztosító a szerződésben földrengés és árvíz biztosítási események vonatkozásában várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap.
Kár esetén az igazoltan felmerült járulékos költségekkel
együtt megállapított kárösszegből káreseményenként a szerződésben vállalt nagyságú összeget a biztosított maga viseli.
Az önrészre vonatkozó speciális szabályokat a biztosítási feltétel részletesen tartalmazz.

Hol érvényes a biztosításom?
A szerződés területi hatálya: Európa, valamint Törökország teljes területe.
A kockázatviselés nem terjed ki a Fehérorosz Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, az Oroszországi Föderáció és Ukrajna területére.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
szerződéskötéskor minden lényeges körülményre tájékoztatási
a szerződés megkötését követően közlési és változás-bejelentési, továbbá kármegelőzési
kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési és állapotmegőrzési
káresemény bekövetkezése esetén kárrendezéshez szükséges dokumentumok bemutatási kötelezettsége
együttműködési és kárenyhítési, kármegelőzési
díjfizetési kötelezettség

Mikor és hogyan kell fizetnem?
a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg
a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a biztosítási szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint
a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, vagy tizenkettő részletben; banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos
beszedéssel, vagy bankkártyás teljesítéssel, vagy csekken
a biztosítási díjat annak esedékességétől számított 60. napig meg kell fizetni, különben a szerződés megszűnik

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
a biztosítás a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
a biztosítási szerződés határozatlan időtartamra jön létre a felek eltérő megállapodása hiányában
a biztosítási évforduló a kockázatviselés kezdetének napja, de a felek ettől eltérően is megállapodhatnak
a kockázatviselés vége határozott tartamú szerződésnél a szerződésben szereplő időpont, határozatlan tartamú szerződésnél a szerződés
megszűnéséig (lásd: „Hogyan szüntethetem meg a szerződést”)

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Ön:
– 30 napos felmondási idővel, évfordulóra, indoklás nélkül felmondhatja
– érdekmúlás (pl. a gépjármű eladása) esetén a biztosítónak történő bejelentéssel is megszüntetheti a szerződést
Biztosító:
– 30 napos felmondási idővel, évfordulóra, indoklás nélkül felmondhatja
A biztosítási fedezet megszűnik továbbá:
– közös megegyezéssel meghatározott időpontban
– a szerződés megszűnik érdekmúlás (pl. totálkár) esetén
– díjnemfizetés esetén is
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