
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
– közlési és változás-bejelentési, valamint együttműködési, a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
– díjfizetési,
– kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ adási kötelezettség.

Hol érvényes a biztosításom?
✓	 az EU tagállamaiban (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, 
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia),

✓	 továbbá Albánia, Andorra, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Moldávia, Montenegró, Norvégia, 
Svájc, Szerbia, Törökország, Ukrajna teljes területén.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben?
Nem nyújt szolgáltatást a Biztosító:
	 ha a kár a szakszerűtlen üzemeltetés, vagy 

a tűzrendészeti előírások megsértésének a 
következménye,

	 ha a jármű megóvásában érdekelt személy 
szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt,

	 ha a járművet ellopták, elrabolták – miközben a jármű 
védelmi berendezéseit nem rendeltetésszerűen 
használták,

	 az önrészesedéssel fedezett kárrészre, ha a kár 
nagysága nem éri el az önrészesedés minimális 
összegét.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Főbb kizárások (a felsorolás nem teljes körű):
	 engedély nélkül átalakításokkal összefüggő károk,
	 tiltott felszerelésekben keletkezett károk,
	 rakodás közben keletkezett károk,
	 a rakomány elmozdulása következtében keletkezett 

károk,
	 a járműről leszerelt, külön tárolt alkatrészekben, 

tartozékokban keletkezett károk,
	 a jármű javítása, karbantartása, közlekedésen kívüli 

munkavégzése közben keletkezett károk,
	 üzemanyag és kenőanyag károk,
	 természetes elhasználódás, javítás miatti 

értékcsökkenés,
	 autóverseny résztvevőjeként, vagy arra történő 

felkészülés során keletkezett károk,
	 sikkasztás következtében keletkezett kár,
	 a szállított, veszélyesnek minősülő anyagokkal 

összefüggő károk,
	 környezetszennyezés, radioaktív sugárzás okozta károk,
	 háború, terrorcselekmény, tüntetés, felkelés, zavargás, 

sztrájk következtében keletkezett károk.
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A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termékre vonatkozó szerződési feltételekben és egyéb 
dokumentumokban érhető el.

MILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
A CASCO egy vagyon típusú, önként választható biztosítás. A biztosított (saját) gépjármű helyreállítási vagy pótlási költségeire nyújt fedezetet.  
A kár jelentősebb részét a biztosító, a kisebb részét – az önrészesedést – a szerződő viseli.

Mire terjed ki a biztosítás?
✓	 A jármű fizikai károsodására az alábbiak miatt

baleset,
tűz,
elemi csapás,
rongálás.

✓	 A teljes jármű, vagy egyes részeinek
ellopására,
elrablására.

Ha az ajánlaton kiválasztja, a biztosítás – plusz díj ellenében 
– az alábbi kiegészítő kockázatokra is kiterjed:
A járművet ért biztosítási esemény következtében, a 
járműben utazók baleseti sérülése, halála,
poggyászukat ért károsodások,
sportfelszerelésüket ért károsodások,
gyerekfelszerelésüket ért károsodások.

Mozgásképtelenné vált járművel kapcsolatos 
segítségnyújtási szolgáltatások.
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Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem teljes körű, nem képezi a biztosítási szerződés részét 
és nem minősül ajánlatnak. A biztosítási termékismertető alapvető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb 
jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően. A használati mód 
megváltozáskor (pl. taxi, bérgépkocsi lesz), a változás napján. A szerződés megszűnhet érdekmúlás (ide értve pl.: a jármű eladását, a 
totálkárt, a forgalomból való végleges kivonást) és közös megegyezés esetén is.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik.
A biztosítási fedezet megszűnik különösen: 
a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján, 
évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján, 
határozott tartamú szerződés esetén a lejárat napján, 
díjnemfizetés esetén a türelmi idő (30 nap) leteltével.
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Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg. A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a 
szerződés tartalmazza, a szerződő és a biztosító megállapodása szerint. A díjfizetés történhet egy, kettő, négy, avagy tizenkettő 
részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével postai csekken, banki és egyéb 
szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel. A biztosítási díjnak 
esedékességétől számított 30. napig a biztosítóhoz be kell érkeznie, különben a szerződés megszűnik.


