
Gépjármű-biztosítás
Biztosítási termékismertető

Generali Biztosító Zrt.

Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság

Személygépkocsi, maximum 3,5 tonna megengedett össztömegű 
tehergékocsi és maximum 9 személyt szállító autóbusz esetén:

Lopáskár Töréskár Elemi kár Üvegtörés kár

Optimal

Standard

Minimal

Special

Lopás

A termékhez az alábbi kiegészítő biztosítások köthetők:
•	 Bennülők	balesetbiztosítása
•	 Poggyászbiztosítás
•	 Kölcsöngépjármű	szolgáltatás
•	 AutósTárs	gépjármű	jogvédelmi	biztosítás
•	 Autósegély-24
•	 Avulásmentesség
•	 Smart	poggyászbiztosítás
•	 Gépjármű	sikkasztás	kiegészítő	biztosítás
•	 CreditCar	kiegészítő	biztosítás

3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű 
tehergépkocsi,	 9	 főnél	 több	 személyt	 szállító	 autóbusz,	 valamint	
pótkocsi,	félpótkocsi,	vontató,	nyerges	vontató	esetén:

Lopáskár Töréskár Elemi kár Üvegtörés kár

Optimal

Standard

Választható kiegészítő szolgáltatások:

•	 Bennülők	balesetbiztosítása

•	 Poggyászbiztosítás

•	 Szállítás	plusz

•	 CreditCar	kiegészítő	biztosítás

A	biztosítási	összeg	a	Flotta	Casco	biztosítás	különös	feltételei	II.1.	
pontjában	meghatározott	összeg.

 Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meg-
határozott biztosítási eseményektől eltérő kárese-
mények.

 Nem biztosítottak a biztosítási feltételek kocká-
zatkizárásról	 szóló	 fejezeteiben	 meghatározott	
események,	illetve	az	ezekből		eredő	károk.

 Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel 
kapcsolatban,	a	biztosítási	feltételekben	feltünte-
tett	további	kizárt	események,	károk.

 A biztosító szolgáltatásának felső határa a biz-
tosítási	összeg.

 A szolgáltatást a szerződésben meghatározott 
önrészesedés	 mértékével,	 valamint	 a	 marad-
vány	értékével	csökkenteni	kell.

	 A	 szolgáltatást	 a	 biztosítási	 összegen	 belül	
meghatározott szolgáltatási limitek korlátozhat-
ják	a	szerződésben	foglaltak	szerint.

	 A	 biztosító	mentesülhet	 a	 szolgáltatási	 kötele-
zettsége	alól,	például	szándékos	vagy	súlyosan	
gondatlan magatartás, a kármegelőzési és a ká-
renyhítési	kötelezettség	szándékos	vagy	súlyo-
san	gondatlan	megsértése	esetén.

 Esetenként a biztosító szolgáltatási kötelezett-
sége	nem	áll	be,	például,	a	közlési	és	változás	
bejelentési	 kötelezettség	 megsértése	 esetén,	
vagy	ha	a	biztosított	nem	tesz	eleget	a	kárbeje-
lentéssel	vagy	állapotmegőrzéssel	kapcsolatos	
kötelezettségének	és	emiatt	lényeges	körülmé-
nyek	kideríthetetlenekké	válnak.

A	termékre	vonatkozó	teljes	körű	szerződéskötés	előtti	és	szerződéses	tájékoztatás	a	biztosítási	feltételekben	olvasható.

A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
–	 Ügyféltájékoztató	és	a	biztosítási	szerződésre	vonatkozó	általános	rendelkezések
–	 Általános	vagyonbiztosítási	feltételek
–	 Flotta	Casco	biztosítás	különös	feltételei	

A	biztosítási	termékismertető	célja,	hogy	bemutassa	a	biztosítási	termék	legfontosabb	jellemzőit	és	megkönnyítse	több	biztosítási	termék	összehasonlítását.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Olyan	 kárbiztosítás,	 amely	 alapján	 a	 biztosító	 a	 szerződésben	 meghatározott	 kockázatokra	 fedezetet	 nyújt	 és	 szolgáltatást	 teljesít	 a	 szerződésben	
meghatározott	biztosítási	események	bekövetkezésekor	a	biztosítási	díj	megfizetése	ellenében.
Flotta	Casco	biztosítás	alapján	a	biztosító	megtéríti	a	biztosított	gépjárművekben,	azok	alkatrészeiben,	tartozékaiban	keletkezett	károkat,	valamint	egyéb	
szolgáltatást	nyújt	a	biztosítási	feltételekben	meghatározott	biztosítási	események	bekövetkezése	esetén,	amennyiben	azokra	a	biztosítási	fedezet	a	felek	
megállapodása	alapján	kiterjed.

Mire terjed ki a biztosítás? Mire nem terjed ki a biztosítás?

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben?

Nysz.:	20681

Termék:
Flotta Casco biztosítás



A	biztosítási	díjat
•	 átutalási	megbízással	fizetheti.

A	fizetési	ütem	havi,	negyedéves,	féléves	vagy	éves	lehet.

A	szerződő	a	határozatlan	időre	létrejött	biztosítást	a	biztosítási	időszak	végére,	indokolás	nélkül,	írásban,	30	nap	felmondási	idő	megtartásával	
felmondhatja.

A	biztosítás	megszűnhet	továbbá:
•	 a	felek	közös	megegyezésével,
•	 a	biztosítási	érdek	megszűnésével,
•	 a	díjfizetési	kötelezettség	elmulasztásával,
•	 a	biztosító	indokolás	nélküli,	írásbeli,	a	biztosítási	időszak	végére	történő,	30	nap	felmondási	idő	megtartásával	közölt	felmondásával,
•	 kockázatnövekedés	esetén	a	biztosító	30	nap	felmondási	idő	megtartásával	közölt	írásbeli	felmondásával,
•	 kockázatnövekedés	 esetén	 a	 biztosító	módosító	 javaslatának	 elutasítása	 esetén,	 vagy	 a	módosító	 javaslat	 kézhezvételét	 követő	 30.	

napon,	ha	a	javaslatra	a	szerződő	15	napon	belül	nem	válaszol,
•	 a	biztosítási	szerződésben	meghatározott	további	esetekben.

A	biztosító	kockázatviselése	a	felek	által	a	szerződésben	meghatározott	időpontban,	ilyen	hiányában	a	szerződés	létrejöttének	időpontjában	
kezdődik	és	a	szerződés	megszűnéséig	tart.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

 A	biztosítás	Európa	területére	érvényes.	Európa	földrajzi	értelemben	értendő,	azaz	a	volt	Szovjetunió	utódállamainak	ázsiai	területére	és	
Törökország	ázsiai	területére	a	biztosítási	védelem	nem	terjed	ki.

A	szerződőt,	illetve	a	biztosítottat
•	 a	szerződés	kezdetekor	közlési	kötelezettség,
•	 a	szerződés	tartama	alatt	változás	bejelentési,	díjfizetési,	kármegelőzési	kötelezettség,
•	 kár	esetén	kárenyhítési,	bejelentési,	felvilágosítási	és	információadási	kötelezettség,
•	 és	a	biztosítási	szerződésben	meghatározott	további	kötelezettségek	terhelik.

Hol érvényes a biztosításom? 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


