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Milyen típusú biztosításról van szó?
A Flotta casco biztosítás elsősorban a gépjárműben különböző okokból keletkezett károkra köthető biztosítás, mely alapján a
biztosító megtéríti a szerződésben meghatározott károkat, illetve egyéb szolgáltatásokat nyújt a biztosított részére.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás – a szerződő felek (a szerződő és a biztosító) megállapodása szerint – az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet, illetve a
lenti szolgáltatásokra terjedhet ki:
✓

gépjármű törés, rongálás,

✓

elemi és tűzkár,

✓

önálló üvegtörés,

✓

lopás, rablás,

✓

belföldi poggyászkár,

✓

balesetbiztosítás.

A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések tartalmazzák.



Mire nem terjed ki a biztosítás?

 A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. az olyan károkra, amelyek:
— háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekménnyel
közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóak,
— verseny, vagy arra való felkészülés során,
— sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések
következtében,
— a káresemény időpontjában a járműtől elkülönítve (le-, illetve kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt járműalkatrészekben,
tartozékokban,
— környezetszennyezés hatására következtek be.
 Nem téríti meg a biztosító az olyan töréskárt, amely:
— nem váratlan, akaraton kívüli és előre nem látható és egyben nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba,
alkatrészleválás, anyagfáradás, anyaghiba, hűtőfolyadék megfagyás, nem megfelelő kenés miatt, stb.),
— gyúlékony, robbanó, korrodáló vagy maró anyagoknak a biztosított járműben való szállítása idézett elő vagy súlyosbított.
 A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre.
A fenti felsorolásban a legfontosabb kizárások és korlátozások szerepelnek, a teljes kört a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.

!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

!

A biztosítás az egyes fedezetek illetve szolgáltatások tekintetében összegszerű és egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést,
biztosítási összeget, limitet, elévülési idő) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a biztosítási szerződésben.

!

Mentesül a biztosító a vállalt kockázatok körébe tartozó károk megtérítése alól, amennyiben a biztosított (szerződő), vagy a vele
közös háztartásban élő hozzátartozója, illetőleg a biztosított gazdálkodó szervezet vezetője, a biztosított vagyontárgy kezelésével
megbízott alkalmazottja, vagy megbízottja, tagja, illetőleg szerve jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

!

A kárenyhítési vagy kármegelőzési kötelezettségek megszegése a biztosító mentesülését vonja maga után.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.
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Hol érvényes a biztosításom?
✓

A szerződés Európa földrajzi értelemben értendő területére, továbbá Törökország ázsiai területére terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
— Közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
— díjfizetési kötelezettség,
— együttműködési és kárenyhítési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
— A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg, de megállapodás esetén a díj részletekben is fizethető,
— a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint,
— a díjfizetés banki átutalással történhet egy, vagy több részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak
figyelembe vételével,
— a biztosítási díjat annak esedékesség napján kell megfizetni, díjfizetés hiányában a szerződés a díjjal fedezett időszak utolsó
napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
— A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik,
— a biztosítási fedezet megszűnik különösen
•

a jármű eladása napján érdekmúlással,

•

évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,

•

határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,

•

díjnemfizetés miatt az utolsó díjjal fedezett nap 24:00-kor, ha az esedékes díjat az esedékességtől számított 30. napig nem
fizetik meg és a Biztosító a díjfizetésre halasztást nem ad, vagy a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton nem érvényesíti.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
— Évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően,
— de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is.

