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A FordBiztosítás 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.

FordBiztosítást kizárólag a hivatalos magyarországi Ford
márkakereskedések és szervizek értékesíthetnek, Ford
gyártmányú személy- és tehergépjárművekre.
A FordBiztosítás különös feltételeit a QFB, QMO, QPR,
QSA, QNT, UPS záradékok tartalmazzák, melyek a biztosítási ajánlaton és kötvényen is feltüntetésre kerülnek.

Záradék kódja

Záradék tartalma

QFB

A FordBiztosítás alább részletezett feltételei az Allianz Casco ÁSZF-fel együtt értelmezendők. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító az Allianz Casco szerződésen alapuló szolgáltatását a kockázatviselés kezdetétől
számított 3 évig változatlan díjért nyújtja. A biztosítási feltételekben meghatározott kedvezmények és díjmódosító
tényezők a szerződésre nem alkalmazandók. A biztosító a 3. év elteltével megszűnő és a szerződő által újrakötött szerződésre a 3. év végén érvényben levő díjakat alkalmazza. A biztosító jogosult annak a díjengedménynek a megfizetését követelni, amelyet a szerződés 3 éves tartamára tekintettel a szerződőnek nyújtott, ha a szerződést a szerződő
3 éven belül felmondja vagy a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnik. A szerződő a casco szerződés kockázatviselésének megkezdésétől számított 3 évig – ha társaságunknál a káresemény időpontjában a biztosított gépjárműre
kötött és érvényben levő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással is rendelkezik – a Magyarország területén, biztosítási évenként 1 alkalommal, a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtartamára, de legfeljebb 5
napra, 5.000 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, személyszállítás céljára,
valamint a taxiként üzemeltetett gépjárművekre.

QMO

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 minimális 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.

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.

QNT

A casco biztosítás szerződési feltételeinek tartamkedvezményre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatóak.

UPS

A felek a közöttük létrejött Allianz Ügyfélportál szerződésre tekintettel megállapodnak abban, hogy a szerződő biztosítási szerződésével kapcsolatos dokumentumokat - így különösen, de nem kizárólagosan a kötvényt, számviteli bizonylatot/számlát, felszólítót, index levelet, törlésértesítést - a biztosító fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
bélyegzővel ellátva az Ügyfélportálon keresztül küldi meg szerződő részére, melyről a szerződőt e-mailben értesíti.

