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A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen feltételekben foglaltak szerint megfizeti azokat a 

károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési 

időszakban a kockázatviselés helyén okoznak. 

A jelen kiegészítő biztosítások feltételei alapján létrejött szerződésekre az itt nem szabályozott 

kérdésekben a Családi Otthonbiztosítás általános biztosítási feltételei és a vagyonbiztosítás különös 

feltételei az irányadók. 
 

1. Biztosítási esemény 

1.1. Biztosítási eseménynek minősül, ha jelen szerződés Biztosítottjá(i)nak saját tulajdonában álló 

személygépjárműre valamely magyarországi biztosító casco biztosítási eseménnyel összefüggésben 

szolgáltatást teljesített, és a szolgáltatási összeget a casco biztosítási szerződés szerinti önrészesedéssel 

csökkentette. 

 

2. Kizárások 

2.1. Nem téríti meg a biztosító a nem a biztosítottak saját tulajdonában lévő, de általuk használt 

személygépjárművek casco biztosításának önrészesedését. 

 

2.2. A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a más biztosítással biztosítási fedezetbe 

vont és onnan megtérülő károkra. 

 

3. A biztosítási összeg, a biztosító szolgáltatásának felső határa,  

3.1. A biztosító a levont önrészesedés összegét legfeljebb 50 000 Ft összegig téríti meg naptári évenként 

egy alkalommal. 

 

3.2. Amennyiben a Biztosított az MKB Általános Biztosító Zrt.-nél rendelkezik érvényes casco 

biztosítással, úgy a biztosító szolgáltatásának felső határa 70 000 Ft. 

 

4. A szolgáltatás különös szabályai 

4.1. A biztosítási esemény alapján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatási igényt be kell 

nyújtani, ebben a casco biztosítás kötvényszámát, valamint a Biztosító nevét meg kell adni, és a 

gépjármű tulajdonjogát igazolni kell. 

4.2. A biztosító a 3.1. pont szerinti szolgáltatást akkor nyújtja, ha a Biztosított az érvényes casco 

biztosítási szerződés meglétét, a szolgáltatási összeg kifizetését és az önrészesedés mértékét hitelt 

érdemlően igazolja. Hitelt érdemlőnek minősül az igazolás, ha azt a szolgáltatás nyújtó Biztosító adta 

ki. 

4.3. Az 4.2. pont szerinti igazolás benyújtása nem szükséges, azonban a Biztosító szolgáltatása akkor 

válik esedékessé, ha a casco biztosítás alapján a Biztosító a szolgáltatást teljesített és abból a szerződés 

szerinti önrészesedést levonta.  

 
        MKB Általános Biztosító Zrt. 


