
 

Kia Márka Casco záradékok és kiegészítések 

 

Újérték kiegészítő biztosítás különös feltételei: 

(ÚKF3) 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A biztosítás tárgya Jelen kiegészítő biztosítási szerződésben foglaltak alapján a 

biztosító forintban megtéríti a biztosított vagyontárgyban bekövetkezett kárt a jelen feltételekben 

meghatározottak szerint. I.2. Biztosított vagyontárgy Az alapbiztosítási szerződésben biztosított gépjármű, amely 

a jelen kiegészítő biztosítási szerződés kockázatviselés kezdetének időpontjában legfeljebb 300 napos (gépjármű 

életkora a kockázatviselés kezdetének időpontjában = kockázatviselés kezdet év, hónap, nap – forgalomba 

helyezés év, hónap, nap). I.3. Biztosított A gépjármű tulajdonosa, amennyiben az első magyarországi forgalomba 

helyezésekor is a gépjármű tulajdonosa volt. I.4. Biztosítási események Az alapbiztosítási szerződésre vonatkozó 

Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei I. fejezet I.3. pontjában meghatározott biztosítási események 

közül azok, amelyekre a biztosító kockázatvállalása a felek megállapodása alapján az alapbiztosítás szerint 

kiterjed, amennyiben a biztosítási esemény az alapbiztosítási szerződésre vonatkozó Járművek Casco 

biztosításának Különös Feltételei II. fejezet II.2.1. pontja alapján totálkárnak minősül. II. BIZTOSÍTÁSI 

SZOLGÁLTATÁS II.1. Az alapbiztosítási szerződésre vonatkozó Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei 

II. fejezet II.2.1.1. pontjában foglaltaktól eltérően a személygépjárművek és legfeljebb 3,4 tonna megengedett 

össztömegű tehergépjárművek totálkára és a teljes gépjárművet ért lopáskárok esetén a gépjármű első 

forgalomba állítása napjától számított egy évig az alábbiak szerint térít a biztosító, amennyiben a biztosítási 

esemény időpontjában a gépjárművet először forgalomba helyező személy (biztosított) tulajdonában áll és a 

gépjárművet először Magyarországon, 1000 km-t nem meghaladó futásteljesítménnyel, márkakereskedő által, a 

gyártástól számított 1 éven belül, garanciavállalás mellett helyezték forgalomba és a gépjármű a magyarországi 

Eurotax katalógus által definiált átlagos használtságú és futásteljesítményű, valamint a káresemény időpontjáig 

sérülésmentes volt. Az átlagos futásteljesítményt az Eurotax katalógusban meghatározott éves 

futásteljesítményhez mérten időarányosan vizsgálja a biztosító. Az első forgalomba helyezés óta eltelt idő 

Biztosítási szolgáltatásának alapja a vételkori számlaérték százalékában 0-12 hónapig 100% 15 Vételkori 

számlaérték: a biztosított gépjármű és annak biztosított extra tartozékai vásárlásakor kibocsátott vételi számla 

végösszege, figyelembe véve a vevő részére a vételi számla végösszegében érvényesített vásárlási 

kedvezményeket is. A biztosító szolgáltatása: a vételárkori számlaérték, csökkentve a maradványértékkel és az 

önrésszel. A biztosító szolgáltatásának mértéke az alapbiztosítási szerződésben biztosított gépkocsi eredeti, 

vásárláskori vételárát nem haladhatja meg. II.2. Amennyiben a tulajdonos részéről bármely oknál fogva a 

felmerült áfa, illetve egyéb közteher (adó, adó jellegű egyéb tétel) fizetési kötelezettség utóbb bármely módon 

megtérül a biztosított gépjármű tekintetében, úgy abban az esetben a biztosító a jelen bekezdés és a fenti 

táblázat alapján számított biztosítási szolgáltatás értékéből levonja az áfa és egyéb felmerült, de bármely módon 

megtérült közterhek értékét. II.3. Amennyiben a biztosított áfa levonási jogosultsággal rendelkezik, úgy a 

biztosító a vonatkozó törvények szerint levonásba helyezhető áfa összegét sem részkárok, sem totálkár esetén 

nem téríti meg. II.4. Amennyiben az első forgalomba helyezés időpontja az ügyfél részéről nem bizonyított, akkor 

a forgalomba helyezés időpontjának a gyártási év január elsejét kell tekinteni. II.5. Abban az esetben, 

amennyiben a biztosított a jelen kiegészítő biztosítási feltételek alapján nem jogosult a biztosítási szolgáltatásra, 

úgy az alapbiztosítási szerződés rendelkezései szerint teljesít biztosítási szolgáltatást a biztosító. III. 

ÖNRÉSZESEDÉS A biztosító a II. fejezetben megállapított szolgáltatási összegből az alapbiztosítási szerződésben 

meghatározott önrészt von le. IV. BONUS A kiegészítő biztosítási szerződésre az alapbiztosítási szerződésre 

vonatkozó Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei XII. fejezet XII.1., XII.2. és XII.4. pontjai nem 

vonatkoznak. Jelen feltétel 2016. június 25. napjától hatályos. 



 

Önrészfelezés: 

480.SZ. ZÁRADÉK 

Amennyiben a gépjárművet a casco biztosítási ajánlaton dealerkóddal megjelölt márkaszervizben, számla 

ellenében javíttatják, úgy a biztosító a jelen szerződésre vonatkozó önrészesedési konstrukciót úgy alkalmazza, 

hogy a szerződésben meghatározott minimum önrészesedésnek csak a felét vonja le minden olyan esetben, 

amikor a szerződés szerint egyébként a minimum önrészesedés levonása lenne indokolt. A százalékos 

önrészesedésre ez a kedvezmény nem vonatkozik. 

 

Üveg önrész: 

Nincs rá külön záradék, az ajánlati képen jelöljük. Üveg önrész alkalmazására a javításnál nem kerül sor, egyéb 

esetben 10% az önrész. 

 

Szerviz-Szolgálati kölcsöngépjármű szolgáltatás: 

Törés- és elemi kár esetén a javítás idejére, de maximum 10 napra, naponta legfeljebb bruttó 5 000,-Ft 

összeghatárig.  

455.SZ. ZÁRADÉK: 

A biztosítás tartama alatt biztosítási esemény miatt bekövetkezett részkárok javítása esetén a biztosító megtéríti 

kölcsöngépjármű bérleti díját káreseményenként a gépjármű javításának indokolt időtartamára, de legfeljebb a 

szerződés aláírásakor az ajánlatban meghatározott időtartamra és összeghatárig, amennyiben a 

kölcsöngépjármű szolgáltatás nyújtója a jelen casco biztosítási ajánlaton dealerkóddal megjelölt kereskedés és 

szerviz.  

 

Totálhatár: 

T99A00.SZ. ZÁRADÉK 

Amennyiben a gépjárművet a casco biztosítási ajánlaton dealerkóddal megjelölt márkaszervizben, számla 

ellenében javíttatják, úgy a biztosító a Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei 2. fejezet I.1.4. 

pontjában foglalt gazdaságtalan helyreállítás fogalmának meghatározását a következő módon alkalmazza: 

gazdaságtalan a helyreállítás, ha a gépjármű javítási költségei meghaladják a gépjármű káridőponti forgalmi 

értéke (vételkori számlaértékszolgáltatás esetén a vételkori számlaérték-szolgáltatás értéke) maradványértékkel 

csökkentett összegét valamint a javítási költség a szolgáltatási érték (vételkori számlaérték szolgáltatás esetén a 

vételkori számlaérték, káridőponti érték alapján nyújtott szolgáltatás esetén a káridőponti érték) 100 %-át 

meghaladja.  

 

Melléfényezés: 

Nincs rá külön záradék. Indokolt esetben kárszakértői vélemény alapján térítjük a költségeit. 

 

 


