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A Mirai Casco különös feltételeiben nem szabályozottakra
az Allianz Casco általános szerződési feltételei vonatkoznak, míg a különös biztosítási feltételeknek az Általános
biztosítási feltételektől eltérő rendelkezése esetén a
különös biztosítási feltételek rendelkezései az irányadók.
Mirai Cascót kizárólag az Autó Mirai Kft. 1037 Budapest,
Vörösvári út 123. (1081920112), illetve 1117 Budapest,

Budafoki út 105. (1225007512) címen működő márkakereskedései és szervizek értékesíthetnek, Mazda gyártmányú személygépjárművekre.
A Mirai Casco különös feltételeit a QMI, QSA, QPD, QPR
záradékok tartalmazzák, melyek a biztosítási ajánlaton és
kötvényen is feltüntetésre kerülnek.

Záradék kódja

Záradék tartalma

QMI

A Mirai Casco alább részletezett feltételei az Allianz Casco ÁSZF-fel együtt értelmezendőek. A szerződő a Magyarország területén, biztosítási évenként 1 alkalommal, a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtartamára, de legfeljebb 4 munkanap időtartamra, bruttó 6.000 Ft/nap összeghatárig kölcsöngépjármű szolgáltatásra is
jogosult feltéve, hogy a kölcsöngépjármű igénybe vétele az Allianz Casco szerződés feltételeinek megfelelő biztosítási
esemény bekövetkezéséhez kapcsolódik. A szolgáltatás nem terjed ki a bérbeadással (12 hónapnál rövidebb bérleti
szerződéssel) hasznosított, valamint a taxiként üzemeltetett gépjárművekre. Az Allianz Casco biztosítás általános szerződési feltételek 14.1. pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza a biztosító, hogy a káridőpontban érvényes
újkori ár alapulvételével térít a Magyarországon újként vásárolt személygépkocsi esetén (M1 kategória), ha a biztosítási esemény az új jármű első tulajdonosánál az első forgalomba helyezéstől számított 180 napon belül következik be.

QSA

A biztosító tisztázott jogalap esetén megtéríti a Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet
folytató – biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által
személygépjárműben okozott kárt, a KGFB kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco díjkedvezmény
elvesztése nélkül, ha a károsult a Társaságunknál a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes
körű casco biztosítással rendelkezett, és Társaságunkkal megállapodást kötött a kárának casco biztosítás alapján,
önrész levonása nélkül történő megtérítésére.

QPD

Az Allianz Casco biztosítás Általános szerződési feltételeitől eltérően, ha a biztosított személygépkocsi a káresemény
időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik, és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezésétől számítva 4 évnél
nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását a biztosított személygépkocsi márkája szerinti márkaszerviz hálózatában végzik, az Allianz Hungária Zrt. szolgáltatás nyújtásakor a biztosítási szerződésben meghatározott alap-önrészesedés 50 %-át átvállalja.

QPR

Az Allianz Casco biztosítás Általános szerződési feltételeinek 14.1. pontjában meghatározott 80%-os mértékű javíthatósági értékhatártól eltérően – a biztosított igénye esetén – a biztosítási esemény akkor okoz érdekmúlást, ha a szerződési feltételekben foglaltak szerint számított várható szolgáltatási összeg eléri vagy meghaladja a káridőponti érték
100%-át.

