
Ez zel a ter mék is mer te tô vel sze ret nénk át te kin tést nyúj ta ni, mi lyen ele me ket tar tal maz, és ho gyan mû kö dik
a KöBE LEN dÜ LET ToP CAS Co biz to sí tása.
A biz to sí tás ra vo nat ko zó tel jes kö rû tá jé koz ta tás a szer zô dé si fel té te lek ben és az ügy fél tá jé koz ta tó ban ér he tô el.

A LEN dÜ LET ToP CAS Co biz to sí tás a biz to sí tott sze mély gép ko csi/kishaszongépjármû tö ré se, elemi kárai, tûz- és üveg ká ra, va la mint lo pás és rab -
lás biz to sí tá si ese mé nyek be kö vet ke zé se ese tén fe de ze tet nyúj tó biz to sí tás.
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Milyen típusú biztosításról van szó?

Mire terjed ki a biztosítás?

alapcsomag:

ü Tö rés
ü Tûz, vagy rob ba nás kár
ü Üveg kár (pl. szél vé dô)
ü Lo pás és rab lás kár
ü Ele mi ká rok:
ü - Vil lám csa pás
ü - Föld ren gés
ü - Föld csu szam lás
ü - Kô- és föld om lás
ü - Ter mé sze tes üreg, vagy ta laj szint alat ti épít mény be om lá sa
ü - Szél vi har
ü - Fel hô sza ka dás
ü - Ár víz
ü - Bel víz
ü - Egyéb víz el ön tés
ü - Jég ve rés
ü - Le zú du ló hó tö meg és hó nyo más

Vá laszt ha tó ki egé szí tô biz to sí tá sok (külön díj ellenében):

1. Ba le set biz to sí tás
- Ba le se ti ha lál
- Ba le set ma ra dan dó egész ség ká ro so dás
- Ba le se ti ere de tû kór há zi ápo lás

Mire nem terjed ki a biztosítás?

û Há bo rú, za var gás, sztrájk, tün te tés, ter ro riz mus, ra di o ak tív su gár zás mi att ke let ke zett ká rok ra.
û Nem ba le se ti jel leg gel be kö vet ke zett ká ro so dá sok ra (pl. mû sza ki hi ba, sze re lés, el hasz ná ló dás, fa gyás stb.).
û Mo tor ál tal be szí vott víz okoz ta ká rok ra.
û Gép jár mû ben szál lí tott gyú lé kony rob ba nó, ma ró, kor ro dá ló anya gok ál tal elô idé zett, vagy ál ta luk sú lyos bí tott ká rok ra.
û Mû sza ki hi ba mi att be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mény vonat ko zá sá ban a mû sza ki hi bás al kat rész ja ví tá sá ra, cseré jé re.
û En ge dély nél kül vég zett át ala kí tás sal össze füg gés ben ke let ke zett kár ese mény re.
û Jog sza bály ban til tott, vagy ha tó sá gi en ge dély hez kö tött, de en ge déllyel nem ren del ke zô fel sze re lés sel össze füg gés ben 

ke let ke zett kár ese mény re.
û Sze re lés nél kül ki ve he tô audioberendezés lo pá si ká ra.
û Gép jár mû ben szál lí tott tár gyak szak sze rût len rög zí té se mi at ti el moz du lás okoz ta ká rok ra.
û Nem a gép jár mû kö te le zô fel sze relt sé gé hez tar to zó tár gyak ká ro so dá sá ra.
û A gép jár mû sé rü lés mi at ti ér ték csök ke né sé re.
û Hasz ná lat ki esés mi at ti já ru lé kos ká rok ra, költ sé gek re (el ma radt ha szon, bér gép jár mû, új jár mû vá sár lá sa stb.).
û Ja vít ha tó al kat rész ki cse ré lé se mi att fel lé pô több let költ ség.
û A gép jár mû köz le ke dés re va ló mû szak al kal mat lan sá gá val (pl. gu mi ab roncs pro fil mély sé ge) össze füg gô ká rok.
û Avult ság, kar ban tar tás, ja ví tás, ká rok hely re ál lí tá sá nak elmu lasz tá sa mi at ti to váb bi ká rok.
û Gép jár mû ba le se te mi at ti fe le lôs sé gi, va la mint kör nye zet-szennye zé si ká rok. Hasz ná lat ki esés mi att fel me rült költ sé gek.
û Bár mely ok mi att moz gás kép te len, vagy ja ví tás alatt ál ló jár mû. Von ta tás köz ben be kö vet ke zett sé rü lé sek. 

Pa ko lás/ra ko dás kö vet kez mé nye ként ke let ke zett ká rok ra.
û Be épí tett va gyon vé del mi esz kö zök mû kö dés kép te len sé ge mi at ti ká rok, ill. lo pás koc ká zat, ha az ere de ti gyá ri kul csok 

nem áll nak ren del ke zés re.
û Sport esz köz ként tör té nô hasz ná lat, vagy ver seny zés köz ben be kö vet ke zett ká rok.
û Ere de ti vel nem meg egye zô al kat rész (anyag) be épí té se, vagy egyéb ok mi att esz té ti kai ér ték csök ke nés bôl adó dó károk. 

Üzem anyag ban, ke nô anyag ban, hir de tés ben, mat ri cá ban, le sze relt al kat rész ben, tar to zék ban ke let ke zett ká rok.

û

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási ese mények közé. Ilyen esetekben a biztosító nem teljesít szolgáltatást.
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Hol érvényes a biztosításom?

ü Magyar or szág és a Nem zet kö zi Zöld Kár tya Egyezmény eu ró pai tag or szá gai tel jes terüle te – bele ért ve Tö rök or szág tel jes terüle tét.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
- Tájékoztatási kötelezettség.
- Közlési és változás-bejelentési kötelezettség.
- díjfizetési és tagdíjfizetési kötelezettség.
- Káresemény határidôn belüli bejelentése.
- Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
- Állapot megôrzési kötelezettség.
- Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.
- Együttmûködési kötelezettség.
- Gépjármû vagy alkatrészeinek megkerülése esetén bejelentési kötelezettség.
- Hatóság értesítése (tûz vagy robbanás esetén Tûzrendészet; lopás, rablás, rongálás esetén a Rendôrhatóság).

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésének napján esedékes. Minden további díjrészlet mindig annak az idôszaknak az
elsô napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.
Választható fizetési gyakoriságok: éves, féléves, negyedéves.
Választható fizetési módok: csekkes, átutalás, banki lehívás.
Tagdíj: a befizetett összegbôl a díjak a következô sorrendben kerülnek levonásra: 1. tagdíj, 2. biztosítási díj.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A CASCo biztosítás határozatlan tartamú. A kockázatviselés – ettôl eltérô megállapodás hiányában – a szerzôdés létrejöttekor
kezdôdik. Szemleköteles jármû biztosítása esetén a kockázatviselés a szemle elvégzését követôen kezdôdhet meg.
A biztosító kockázatviselése a szerzôdés bármely okból történô megszûnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerzôdést?
A szerzôdést a szerzôdött felek (szerzôdô, biztosító) a biztosítási évfordulóra felmondhatják. A felmondás írásban történhet, oly
módon, hogy arról a másik fél az évforduló elôtt 30 nappal tudomást szerezzen.
A szerzôdött felek egyezô akarata esetén közös megegyezéssel is megszûnhet a CASCo biztosítás.
Megszûnés egyéb esetei: - Érdekmúlás (pl. eladás, forgalomból kivonás, totálkár), lehetetlenülés (gépjármû lopáskára)

- díjfizetés elmulasztása

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

! A szolgáltatási összegbôl az önrészesedés levonásra kerül,  az önrészesedés alatti károk nem téríthetôk.
! Szolgáltatási limit típusú korlátozások.
! Az ajánlaton nem rögzített felszereltség (bôrkárpit, LEd/xenon fényszórók).
! A gép jár mû ko rá nak szá mí tá sá nál a biz to sí tó a gyár tá si évet ve szi ala pul.
! A biz to sí tó a gép jár mû vek re (14 nap nál ré geb ben for ga lom ba he lye zett) vo nat ko zó koc ká zat vál la lá sát ál la pot fel mé rô szem lé hez

kö ti. A koc ká zat vi se lés a szem le el vég zé sét kö ve tô en kez dôd het meg, amennyi ben a szer zô dés lét re jön. 
A biz to sí tó a szem le alap ján dönt a biz to sí tás vál la lá sá ról. A gép jár mû a szem le so rán rög zí tett ál la pot ban von ha tó fe de zet be. 
A koc ká zat fel mé rô szem le so rán rög zí tett sé rü lé sek re vo nat ko zó an kár té rí tés nem tel je sít he tô.

! Biztosított jármû – 15 évesnél nem idôsebb személygépkocsi, vagy 10 évesnél nem idôsebb 3,5 t össztömeget meg nem haladó
 kishaszongépjármû. Bérbe vett, vagy bérbeadott, taxiként, vagy oktatójármûként használt gépjármû, cabrio, terepjáró, roadster
kivitel, vagy egyedi gyártású, megkülönböztetett jelzéssel ellátott, vagy veszélyes anyagot szállító jármû nem biztosítható.

! A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek alap ja a gép jár mû kár idô pon ti ér té ke.
! A biz to sí tó a kár idô pon ti ér ték bôl a ma rad vány ér té ket le von ja, a ron csot nem ve szi át. Roncs for ga lom ból ki vo ná sá hoz a biz to sí tó

hoz zá já ru lá sa szük sé ges.
! A biz to sí tó a biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben ke let ke zett fi zi kai ká ro so dá sok ha zai ja ví tó mû hely ben el vég zett, szak sze rû 

helyre ál lí tá sá nak szám lá val iga zolt, in do kolt költ sé ge it té rí ti meg.
! Sé rült, de ja vít ha tó al kat ré szek ja ví tá si költ sé gei té rül nek. Nem ja vít ha tó al kat ré szek Audatex ár jegy zék sze rin ti ára ke rül

megtérítésre.
! A szél vé dô cse ré jé nek költ sé gét a biz to sí tó csak szám la el le né ben té rí ti meg.
! A biz to sí tó 5 éves nél idô sebb sze mély gép ko csi, ill. 2 éves nél idô sebb kishaszongépjármû ja ví tá sá nál az új al kat rész árá ból 

ér ték emel ke dést von le.
! Utó lag be épí tett audio/GPS be ren de zé sek a kár té rí tés fel sô ha tá ra 100.000 Ft/év.
! Biz to sí tá si ese mény mi at ti egy sze ri szál lí tá si, tá ro lá si, ôr zé si költ sé gek té rí té sé nek fel sô ha tá ra 200.000 Ft.
! Gyá ri kul csok el vesz té se ese tén a zár cse re szám lá val iga zolt össze gé nek 50%-a té rül. A ki sze relt zárgarnitúrát le kell ad ni 

a biz to sí tó nak.
! Lo pás-, rab lás kár, vagy an nak kí sér le te mi att szük sé ges sé vált zár gar ni tú ra cse re szám lá val iga zolt össze gé nek 80%-a té rül. 

A ki sze relt zárgarnitúrát le kell ad ni a biz to sí tó nak.
! El lo pott gép jár mû kár ki fi ze tés elôt ti ép ség ben meg ke rü lé se ese tén a vissza szál lí tás in do kolt költ sé gét a biz to sí tó ma xi mum

100.000 Ft-ig fi ze ti meg.

!

Men te sü lés: a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha a kárt a biz to sí tott vagy a szer zô dô, il le tô leg a kö zös ház tar tás -
ban élô hoz zá tar to zók jog el le ne sen, szán dé ko san, vagy sú lyo san gon dat la nul okoz ták. Men te sül a biz to sí tó, ha a biz to sí tott kár meg -
elô zé si, kár eny hí té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get.
Fi gye lem! a ki egé szí tô biz to sí tá sok csak azok vá lasz tá sa ese tén biz to sí tot tak.


