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

Termék:
Allianz Casco Biztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az Allianz Casco Biztosítás
Ügyféltájékoztató és Általános szerződési feltételekben érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A casco biztosítás olyan vagyonbiztosítás, amely a biztosított járművet ért vagyoni károkra nyújt fedezetet. Megköthető
személygépjárműre, motorkerékpárra, buszra, közúti vontatóra és tehergépjárműre és az ezek által vontatott pótkocsikra is.

Mire terjed ki a biztosítás?
Elemikárra:
villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kőés földomlás, természetes üreg vagy talajszint
alatti építmény beomlása, szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jégverés, lezúduló hótömeg, hónyomás által okozott kár, egyes tűz- és
robbanáskárok
Lopáskárra:
a gépjármű, illetve az arra vagy abba előírásszerűen szerelt alkatrészek, tartozékok ellopása,
elrablása, vagy ezek kísérletével kapcsolatosan
okozott kár
Töréskárra:
baleseti jelleggel bekövetkező sérülés, idegen
személy által okozott rongálás
A biztosítási fedezet kiegészíthető további biztosításokkal:
Autós kiegészítő élet- és utasbiztosítás, és
Kiegészítő poggyászbiztosítás az Allianz Casco
biztosításhoz

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Az alábbiak miatt bekövetkező biztosítási eseményekre, többek között:
hűtőfolyadék megfagyásából eredő károk; rágcsálók, ragadozók által a motortérben, utastérben
okozott károk; versenyen bekövetkező töréskár;
a motor által beszívott víz okozta károk; alkatrészek, tartozékok nem biztosítási esemény miatti
károsodása.
Azokra a káreseményekre, amiket az egyes
biztosítási eseményeknél kockázatból kizárt
eseményként illetve vagyontárgyként, nem
térülő kárként határoz meg a feltétel, vagy amik
a biztosítással nem fedezett károk, továbbá
kiegészítő biztosítási fedezet sincs rájuk.
Például a túlfeszültség miatt keletkezett kár; a
jármű ellopása, ha a lopáskor a járműben voltak
az indítást és elvitelt lehetővé tevő tartozékok; a
szakszerűtlen vontatás miatt bekövetkező kár.
Bármire, ami a kötvényen megjelölt záradékban
kizárásra került.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
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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 kár szerződésben meghatározott százalékát
(töréskár esetén legalább egy minimum összeget) a biztosított maga viseli (önrészesedés).
Az indokoltan felmerült autómentés, szállítás
és tárolás költségét biztosítási eseményenként
összesen 300 000 Ft-ig (Casco Light Záradék
esetén 50 000 Ft-ig) téríti a biztosító.
A szolgáltatás nem terjed ki a káreseménnyel
nem szorosan összefüggő költségekre, ilyen
többek között (kiegészítő biztosítás hiányában)
az igénybe vett bérgépjármű díja.
Nem térül az a felszereltség, melynek megléte
nem megfelelően igazolt, továbbá az a kiemelt
felszereltség, mely az ajánlaton nem szerepel.
Arányos illetve csökkentett térítést alkalmaz a
biztosító a be nem jelentett változások, átalakítások vagy hamisan megadott adatok esetén.
A szolgáltatás felső határa érdekmúlást nem
okozó biztosítási esemény bekövetkezésekor,
káreseményenként a jármű kárkori értékének
80%-a (Casco Light Záradék esetén 70%-a).
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Hol érvényes a biztosításom?
Az Allianz Casco biztosítás Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország,
Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország,
Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és a Vatikán egész területén bekövetkezett
biztosítási eseményekre nyújt fedezetet.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•
•
•
•

A szerződéskötéskor a feltett kérdésekre teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell válaszolnia.
Ha a szerződéskötéskor megadott adatokban változás történik, azt kellő időben jeleznie kell.
A biztosítási díjat időben kell megfizetnie.
Eleget kell tennie minden olyan kötelezettségnek, amellyel a károk bekövetkezése megelőzhető.
Ha 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. Ezen kívül meg kell adnia a kárra vonatkozó minden lényeges és nélkülözhetetlen információt, ideértve azt is, ha a kárral kapcsolatban máshonnan térítésre vagy szolgáltatásra jogosult, valamint
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, bankkártyával vagy csekkes díjfizetési módot választva.
Határozatlan tartamú vagy 90 napnál hosszabb határozott időre szóló szerződés esetén havi, negyedéves, féléves
és éves díjfizetési gyakoriságot választhat. A 90 napot meg nem haladó tartamú szerződés díját egy összegben kell
megfizetni (egyszeri díj).
A biztosítás első díja és az egyszeri díj a szerződés létrejöttekor, 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 korábbi, mint a biztosítási évforduló – e két időpont közötti
törtidőszakra eső díj.

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?
•
•
•
•
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A szerződést 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 a kötvényen
feltüntetett biztosítási év utolsó napjának elteltével szűnik meg.
Ha a szerződést három évre vagy annál rövidebb időre kötötték, akkor a szerződés felmondással nem szüntethető
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. Ebben az esetben a szerződés
a fizetési felszólításban megjelölt határidő elteltét követően, a díjesedékesség napjára visszamenőlegesen, vagy
részdíjfizetés esetében a díjjal rendezett utolsó nap hatályával szűnik meg.

