Gépjármű-biztosítás
Biztosítási termékismertető
Biztosító: Allianz Hungária Zrt.
Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank által
10337587 azonosítószámon nyilvántartott biztosító

Termék: Allianz Autóm
gépjármű-biztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az Allianz Autóm gépjárműbiztosítás Biztosítási Információk elnevezésű dokumentumában érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az Allianz Autóm gépjármű-biztosítás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetet (gfb), vagyonbiztosítási fedezeteket
(casco), valamint a gépjármű használatához kapcsolódó további fedezeteket (egyéb fedezetek) tartalmazó, teljeskörű biztosítás.
A biztosítás ezekből a fedezetekből a biztosító által összeállított, négyféle választható csomagban köthető.

Mire terjed ki a biztosítás?
Gfb fedezetre:
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás:
a biztosított gépjárművével a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott dologi és személyi sérüléses károkra.
A fedezet mértéke káreseményenként, de a károsultak számától függetlenül, dologi károk esetén legfeljebb
1 220 000 eurónak megfelelő forint, személyi sérüléses károk esetén legfeljebb 6 070 000 eurónak megfelelő forint.
Egyéb fedezetekre:
Jogi segítségnyújtás:
0-24 óráig elérhető telefonos jogi tanácsadás, ha szükséges, ügyvéd ajánlás közlekedési baleset illetve gépjármű
adásvétel kapcsán.
Assistance szolgáltatás:
helyszíni műszaki segítségnyújtás baleset és/vagy műszaki meghibásodás esetére.
Közlekedési baleset fedezet:
közlekedési balesetből eredő halál vagy maradandó egészségkárosodás esetén.
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Casco fedezetekre:
Elemi károk:
természeti erők, pl. szélvihar, jégverés, földcsuszamlás, árvíz által okozott károkra.
Tűz- és robbanáskár:
gépjármű tűz vagy robbanás miatti megrongálódására vagy megsemmisülésére.
Állattal való ütközés:
állat elütése miatt a gépjárművet ért károkra.
Lopáskár:
a gépjármű, illetve annak alkatrészei, tartozékai ellopása, elrablása, vagy ezek kísérletével a gépjárműben okozott
károkra.
Rongálás:
a biztosított gépjárműben idegen személy által okozott károkra.
Üvegkár:
a szélvédő vagy egyéb üveg felületek balesetszerű repedése, törése esetére.
Töréskár:
a biztosított gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban balesetszerűen keletkezett sérülésekre.
Vételár biztosítás:
a személygépjármű totálkára eseten az újkori érték alapulvételével nyújtunk szolgáltatást a gépjármű 12 hónapos
koráig.
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Mire nem terjed ki a biztosítás?
Gfb fedezet:
Nem terjed ki a biztosítás arra a kárra, amely:
a károkozó járműben vagy a benne elhelyezett, nem a járműben utazók személyes használatára szóló tárgyakban
keletkezik;
a biztosított és a járművet vezető vagyontárgyaiban vagy elmaradt hasznaként keletkezik;
a jármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezik (pl. ha a leeső rakomány felsérti az utat);
Akkor sem fizetünk, ha a kár úgy keletkezik, hogy:
a járművet munkagépként használják, és közben nem vesz részt a forgalomban;
a jármű áll, és közben felrakodnak rá, vagy lerakodnak róla;
a járművet éppen javítják vagy karbantartják, és a baleset üzemi balesetnek minősül;
a jármű szennyezi a környezetet, de közben nem történik közlekedési baleset (pl. olajat ereszt az útra, ami kifolyik
a termőföldre);
a jármű üzemeltetése mellett folyamatos állagromlás következik be (pl. megreped a ház fala az út mellett).
Nem terjed ki a biztosítás arra a kárra, ami:
a járműben szállított sugárzó, mérgező anyagok vagy termékek hatására keletkezik;
háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményeként keletkezik;
gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során következik be.
Jogi segítségnyújtás:
a biztosítóval szembeni peres és peren kívüli ügyekre;
bírságokra és pénzbüntetésekre.
Assistance szolgáltatás:
anyagok és alkatrészek (pl. új abroncs, üzemanyag, kulcs) beszerzési költségére.
Közlekedési baleset:
a gépjárműbe való be- és a gépjárműből való kiszállás alatt, valamint a parkolás közben bekövetkezett balesetre.
Casco fedezetek:
versenyen bekövetkező töréskárokra;
alkatrészek, tartozékok nem biztosítási esemény miatti károsodására;
a túlfeszültség miatt keletkezett károkra;
a jármű ellopására, ha a lopáskor a járműben voltak az indítást és elvitelt lehetővé tevő tartozékok;
a szakszerűtlen vontatás miatt bekövetkező károkra.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Gfb fedezet esetén
A biztosító az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti
attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzemben tartó vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette;
a biztosítottól, több biztosított közös károkozása esetén bármelyiküktől, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozták;
a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos, vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban
vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a
vezető alkoholos, vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotát nem ismerhette fel;
a vezetőtől, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem rendelkezett, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében
a gépjárművezetői engedély meglétét alapos okból feltételezte;
az üzemben tartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta;
a vezetőtől, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta;
az üzemben tartótól, illetve a vezetőtől, ha a szerződés megkötésekor, a biztosítási esemény bekövetkezésekor,
vagy egyébként terhelő közlési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségét nem teljesítette, oly mértékben,
ahogyan ez a fizetési kötelezettséget befolyásolta.
Casco, jogi segítségnyújtás és assistance fedezetek esetén
a biztosítási esemény bekövetkezése ellenére, a feltételekben meghatározott személyi kör szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozó magatartása a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól mentesíti a biztosítót.
A casco fedezetek alapján
a kár szerződésben meghatározott részét a biztosított maga viseli (önrészesedés).
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A casco fedezetek alapján
arányos illetve csökkentett térítést alkalmaz a biztosító a be nem jelentett változások vagy hamisan megadott adatok
esetén.

2/3

Hol érvényes a biztosítás?
A gfb fedezet: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokra és Svájcra, valamint
a zöldkártya-rendszer országaira terjed ki.
A casco, a jogi segítségnyújtás* és az assistance fedezetek: a biztosítás Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium,
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus (az assistance fedezetek csak a görög területén), Csehország, Dánia, az
Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország (az assistance fedezetek csak az európai
részén) és a Vatikán egész területén bekövetkezett biztosítási eseményekre terjednek ki.
A közlekedési baleseti fedezet: a biztosítás kiterjed a fedezet hatálya alatt a gfb és / vagy casco fedezetek alá vont
gépjárműben a világon bárhol bekövetkező közlekedési balesetből eredő biztosítási eseményre, amelyre a biztosító
szolgáltatási kötelezettsége vonatkozik.
*

Az új vagy használt gépjármű vásárlásával kapcsolatos jogi tanácsadás csak a Magyarország területén bekövetkezett, magyar bíróság joghatósága
alá tartozó biztosítási eseményekre vonatkozik.

Milyen kötelezettségeim vannak?
•
•
•
•
•
•
•
•

A szerződés gfb fedezetét az üzembentartói jog keletkezésének (pl. a jármű megvásárlásának) napjától köteles
megkötni.
A szerződéskötéskor a feltett kérdésekre teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell válaszolnia.
Ha a szerződéskötéskor megadott adatokban változás történik, azt 8 napon belül jeleznie kell.
A biztosítási díjat időben kell megfizetnie.
Eleget kell tenni minden olyan kötelezettségnek, amellyel a károk bekövetkezése megelőzhető.
A gfb fedezet szerinti károkozást 5 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítónak.
Ha casco vagy egyéb kára következik be, amit be kell jelentenie a biztosítónak, egyrészt köteles az Öntől telhető
módon azt enyhíteni, valamint ügyelnie kell arra, hogy a kár szerinti állapotot megőrizze legalább addig, ameddig
a biztosítóval a kár felmérésével kapcsolatban nem egyeztetett.
Minden esetben meg kell adnia a kárra vonatkozó minden lényeges és nélkülözhetetlen információt, a biztosító
rendelkezésére kell bocsátania a szükséges dokumentumokat.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
•
•
•
•
•

A biztosítás díja fizethető bankszámláról való lehívással csoportos beszedési megbízás alapján, átutalással, bank
kártyával, ügyfélszámla-szerződés alapján vagy csekkes díjfizetési módot választva.
Határozatlan tartamú szerződés esetén a szerződő havi, negyedéves, féléves és éves díjfizetési gyakoriságot
választhat.
A határozott tartamú szerződés díját egy összegben kell megfizetni (egyszeri díj).
A biztosítás első díja és az egyszeri díj a szerződés létrejöttekor, vagy, ha ez későbbi, az adott fedezet kockázatviselése kezdetekor, a folytatólagos díj pedig annak a biztosítási időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj
vonatkozik.
Első díj: az első díjesedékességkor fizetendő, a választott díjfizetési gyakoriság szerinti havi, negyedéves, féléves
vagy éves díj, valamint, ha a kockázatviselés kezdete nem a hónap elsejére esik, a kockázatviselés kezdete és a
következő hónap első napja közötti időszakra meghatározott díjrészlet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
•

A biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényen feltüntetett időpontban kezdődik.
Ha a szerződést határozott időre kötötték, akkor az időtartam lejártával szűnik meg. Határozatlan időre kötött szerződés esetében a kockázatviselés a szerződés bármilyen okból történő megszűnésével ér véget.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
•

•
•

AHE-12511/1

•

3/3

A szerződést, illetve a gfb és casco fedezeteket önállóan fel lehet mondani a feltételekben meghatározott módon.
A felmondásnak a biztosítási évfordulót megelőzően legalább harminc nappal meg kell érkeznie a biztosítóhoz.
Ebben az esetben a szerződés, illetve a felmondott fedezet a kötvényen feltüntetett biztosítási évforduló napján
szűnik meg.
Megszüntethető a szerződés közös megegyezéssel is.
Megszűnik akkor is a szerződés, ha olyan esemény következik be, ami miatt már nem áll érdekében a szerződést
tovább fenntartania. Ilyen például, ha a biztosított járművet eladja, vagy az teljesen megsemmisül. Ilyenkor a szerződés az alapul szolgáló körülmény bekövetkezésének napjával, vagy a szerződési feltételekben meghatározott egyéb
időpontban szűnik meg.
A szerződés megszűnik akkor is, ha a biztosítási díjat határidőben nem fizeti meg. A gfb fedezet a díj esedékességétől számított 60. napon szűnik meg és Önnek a fedezetlen időszak minden napjára fedezetlenségi díjat kell fizetnie.
A casco és egyéb fedezetek a fizetési felszólításban megjelölt határidő elteltét követően, a díjesedékesség napjára
visszamenőlegesen, vagy rész-díjfizetés esetén a díjjal rendezett utolsó nap hatályával szűnnek meg.

