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      b) a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk (hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe-
fogadott, 
      c) a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon
házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa);
      d) c) a biztosított vezető, a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottja(i), illetőleg meg-
bízottja(i);
       e) d) a biztosított vállalkozás vezetője(i), a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó tevékenységet végző tagja(i) vagy
szerve(i) szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
      2. Az 1. pontban foglaltakat a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.
      3. A károk megelőzésére és elhárítására a jó gazda gondosságán túl, a hatályos jogszabályok, óvórendszabályok, hatósági határo-
zatok, szabványok, a biztosított felügyeleti szervének utasításai, továbbá a biztosító általános és különös feltételeiben rögzített elő-
írásai mindenkor irányadók. Ha a szerződő, vagy biztosított a kármegelőzésre és elhárításra vonatkozóan a valóságnak nem megfe-
lelő, vagy megtévesztő adatokat közölt, a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.
      4. Ha a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését, vagy sorozatos elmulasztását tapasztalja, jogosult a
biztosítási szerződés módosítására javaslatot tenni, illetőleg a szerződést felmondani.

XI. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 1. 
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 4.

5. 

 6.

 7.

  8.

9.
 10.
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                                                      GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 3 (GCKF3)
 
1. fejezet
A BIZTOSÍTÁS KÖRE

Jelen biztosítási szerződésben foglaltak alapján a biztosító forintban megtéríti a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban és a lezárt gépjár-
műben elhelyezett egyéb vagyontárgyakban keletkezett kárt, valamint egyéb szolgáltatást nyújt a következő biztosítási események bekövetke-
zése esetén, amennyiben azokra a megkötött szerződés kiterjed.

        I. Biztosítási események
        I.1. Töréskár
Baleseti jellegű – azaz közvetlenül, kívülről és hirtelen fellépő mechanikai behatást előidéző – esemény által (ideértve az ember és az állat által
is) okozott sérülés, valamint idegen személy által okozott rongálás. Nem baleseti jellegű töréskárokra, mint pl. anyagfáradás, a biztosítás nem 
terjed ki.

        I.2. Elemi kár
        I.2.1. A gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban – a gépjármű berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése folytán – 
keletkezett tűz, illetve robbanás által okozott kár, továbbá az alábbi természeti erők közrehatása folytán keletkező káresemények:
– villámcsapás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s sebességű szél-
vihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás;
– a Mercalli-Sieberg-táblázat alapján legalább 5-ös fokozatúnak jelzett földrengés;
– kiterjed a biztosítás azon károkra is, amelyek azáltal következnek be, hogy a felsorolt természeti erők közrehatása folytán más tárgyak a gép-
járműre dőlnek vagy annak nekicsapódnak.
Amennyiben egy elemi káresemény időpontjában a biztosító casco biztosítottjainak az összesített kártalanítási összege az 1000 millió forintot
meghaladja, akkor az egyes kártalanítási összegek olyan mértékben – arányosan – kerülnek térítésre, hogy azok együttes összege az 1000 
millió forintot nem haladhatja meg. Időben és térben különböző hatásból keletkező károk egy eseménynek számítanak akkor, ha azok ugyan-
arra az atmoszférikus, illetve tektonikus okra vezethetők vissza.

        I.3. Lopáskár
A megfelelően (az összes zárszerkezet zárt) lezárt és az előírtaknak megfelelően működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjár-
mű jogtalan eltulajdonítás céljából történő elvétele.
        I.3.1. Részlopáskár
A megfelelően lezárt gépjárműből vagy a gépjárműről annak alkatrészeinek, tartozékainak jogtalan eltulajdonítás céljából történő elvétele.
        I.3.2. Poggyászlopás
Személyi használatú vagyontárgyaknak a gépjárműben ülő személyektől való elrablása, vagy a gépjármű lezárt csomagtartójából (ennek hiá-
nyában a kalaptartó által elzárt részből), vagy a csukott kesztyűtartóból dolog elleni erőszakkal való ellopása, jogtalan eltulajdonítása.

        I.4. Rablás
A gépjárműnek a gépjármű biztosítottjától vagy a gépjármű jogszerű használójától a velük szemben alkalmazott erőszakkal vagy fenyegetéssel,
jogtalan eltulajdonítás végett történő elvétele.

        I.5. Üvegkár
A biztosított gépjárműben kizárólag az ablaküvegre közvetlenül, hirtelen fellépő mechanikai behatások által előidézett sérülés vagy idegen 
személy által okozott rongálás.
      II. A gépjármű a biztosítási ajánlatban leírt gyártmánynak, típusnak és kivitelnek megfelelően van biztosítva, beleértve az Eurotax kataló-
gus által meghatározott gyári széria alapkivitel felszereltséget meghaladó felszerelést és tartozékot, amennyiben az ajánlatban felvételre kerül-
tek.  A gyártó által széria tartozékokon túlmenően beszerelt extrákat külön kell biztosítani.
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2. fejezet
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

 I. Biztosítási szolgáltatás totálkár esetén
 I.1.

I.2

I.3.

 I.4.

11



 

I.5.

I.6.

       I.7.

       II. Biztosítási szolgáltatás részkárok esetén
       II.1. 

       II.2.

 II.3.

      II.4.
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  II.5.

      II.6.

      II.7.

      II.8.

III.

IV.

V.

  VI.

VII.

VIII.

 IX.
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       V.

  VI.

VII.

     VIII.

5. fejezet
KÜLÖN FELTÉTELEK KÜLFÖLDI UTAZÁS ESETÉRE

I.

II.

        III.
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       IV.

V.

VI.

6. fejezet
ÖNRÉSZESEDÉS

7. fejezet
A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK ESEDÉKESSÉGE

 I.

II.

8. fejezet
KOCKÁZATKIZÁRÁS

I.

I.1.

I.2.

 I.3.

 I.4.
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        ionizáló sugárzás hatására következnek be,

        nem biztosítási esemény során a gépjárműből kiszerelt vagy a gépjárműről leszerelt alkatrészeiben vagy tartozékaiban következnek be.

       Nem téríti a biztosító azokat a károkat, melyek különleges gépjárműben – például daruval felszerelt gépjármű, markológép stb. –, 
annak munkavégzése közben (a közúti közlekedéssel egyidejűleg történő munkavégzés esetét kivéve), vagy a közlekedésre való előkészítés 
során következnek be.

        Nem téríti meg a biztosító a lopás- és poggyászkárt, ha az nemesfémből, drágakövekből készült ékszerekben vagy azok felhasználásá-
val készült tárgyakban, készpénzben, értékpapírban, értékcikkben, okmányokban, valamint a személyi használat körét meghaladó vagyon-
tárgyakban – például munkaeszközök, kereső tevékenységgel kapcsolatos egyéb vagyontárgyakban (árukban) – keletkezett.

        Nem téríti a biztosító azokat a nem széria tartozékokat és alkatrészeket, melyek az ajánlatban nem szerepelnek, beleértve a gyártó 
által beépített – de nem széria – tartozékokat is. 

        Nem téríti a biztosító azon károkat, amelyek szándékos bűncselekménynek biztosított általi kísérlete vagy elkövetése során következ-
tek be.

       Nem téríti a biztosító a kárt, ha a biztosított, illetve a szerződő fél, velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, a biztosított gép-
járművének üzemeltetésében közreműködő alkalmazottai, illetve megbízottai, tagjai vagy szervei a káresemény során a gépjárművet olyan 
alkoholos befolyásoltság alatt vezették, hogy a véralkoholszintjük meghaladta a 0,8 ezreléket, illetve a lég-alkoholszint meghaladta a 
0,5 mg/l értéket.

      Lopáskár esetén nem téríti a biztosító a kárt, ha a biztosított a gépjármű eredeti forgalmi engedélyét és törzskönyvét vagy annak el-
vesztése esetén az illetékes hatóság által kiállított másodpéldányát nem adja át a hatóságnak (rendőrség, okmányiroda) vagy a biztosítónak, 
illetőleg ha a kármegelőzési kötelezettség keretében (10. fejezet) a biztosított gépjármű eredeti forgalmi engedélyének elvesztése esetén a for-
galmi rendszám cseréje nem történik meg.

       Nem téríti a kárt a biztosító, ha:
       – a biztosított gépjárművet nem az ajánlatban meghatározott módon, illetve jelleggel használták vagy 
       – a gépjárműveken a közlekedésrendészeti szabályok megsértésével szállítottak személyeket, és ez a tény közrehatott a biztosítási esemény 
bekövetkezésében, vagy
       – a szerződőnek/biztosítottnak tudomása van arról, hogy a gépjármű jogszerű vezetője nem alkalmas a gépjármű vezetésére.
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9. fejezet
A SZERZŐDŐ/BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI

 I.

I.1

I.2.

 I.3.

  I.4.

 I.5.

I.6.

  I.7.

I.8.

I.9.

 
       I.10.
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      I.11.

 II.
 II.1

II.2. 

II.3.

  II.4.

  II.5. 

10. fejezet
KÁRMEGELŐZÉSI ÉS KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

 I. 

II.

19



20



21



   
 

 

B12 B13 B11 B8
B13 B14 B12 B9
B14 B15 B13 B10
B15 B15 B14 B11

22

       A szerződés bónusz-málusz osztálya nem csökken a fenti táblázatban foglaltaknak megfelelően, amennyiben a szerződő/biztosított a 
casco biztosítás alapján nyújtott szolgáltatást a következő módon történt helyreállításokra veszi igénybe: 
       – a szélvédő sérülésének az üveg cseréje nélküli kijavítása,
       – technológiailag indokolt üvegcsere esetén a vezérképviseleti ár 80%-át meg nem haladó értékű utángyártott szélvédő alkalmazása (nettó
térítés esetén a viszonyítási alap a nettó vezérképviseleti ár),
       – sérült fényszóró és egyéb külső lámpák csere nélküli kijavítása.
       A kármentességi díjmódosításra vonatkozó egyéb előírások:
       A kármentességi díjmódosítás a szerződő személyéhez főződik.
Ha a biztosítási eseménnyel kapcsolatos kifizetés a biztosító részére maradéktalanul megtérül, úgy a biztosítási esemény nem érinti a szer-
ződés bónuszát. Amennyiben a megtérülés időpontjában a szerződés bónusz osztályának visszasorolása már megtörtént, úgy a biztosító a meg-
térülés időpontját követően 30 napon belül visszaállítja a szerződés bónusz osztályát, azaz a megtérült biztosítási eseményt nem veszi figye-
lembe a szerződés bónusz osztályának megállapításánál. A szerződés bónusz osztályának visszaállítása miatt keletkező esetleges többlet díjbe-
fizetést a biztosító a szerződés következő esedékes díjába (díjrészletébe) beszámítja.
       A szerződő csak egy jogcímen jogosult a kármentességi díjmódosítás igénybevételére. Amennyiben egyidejűleg több feltétel is teljesül, 
úgy a szerződőre kedvezőbb besorolást kell a szerződésen alkalmazni.
       Amennyiben a szerződőnek két különböző gépjárműre van a biztosítónál párhuzamosan fennálló casco biztosítási szerződése, úgy az 
egyik gépjármű szerződésén megszerzett casco bónuszra jogosító, a jelen biztosítási feltételben foglalt szabályozás alapján számított kármen-
tességi díjmódosítás az érdekmúlást követően átvihető a másik gépjárműre.
       Amennyiben a jelen szabályzat alapján létrejött biztosítási szerződés a biztosítási díj nem fizetése miatt szűnik meg, úgy a szerződés 
bónusz-málusz osztálya a megszűnés időpontjában A0 besorolású lesz.

Bónusz-málusz fokozat az évfordulót 
megelőző napon

0 db bónuszt érintő kár 1 db bónuszt érintő kár 2 vagy több db bónuszt érintő kár

M4 M3 M4 M4
M3 M2 M4 M4
M2 M1 M3 M4
M1 A0 M2 M4
A0 B1 M1 M4
B1 B2 A0 M3
B2 B3 B1 M2
B3 B4 B2 M1
B4 B5 B3 A0
B5 B6 B4 B1
B6 B7 B5 B2
B7 B8 B6 B3
B8 B9 B7 B4
B9 B10 B8 B5

B10 B11 B9 B6
B11 B12 B10 B7

      Ha a szerződő/biztosított valamely biztosítási évben igénybe vett bónuszt érintő biztosítási szolgáltatást, a szerződés bónusz osztálya a 
következő biztosítási évfordulótól kezdődően a következő táblázatban foglaltaknak megfelelően változik: 



13. fejezet
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

    I. Poggyászlopás biztosítás

   A térítés összege:

 II. Kölcsöngépjármű szolgáltatás

A biztosító szolgáltatása: 

 III. Avulásmentességi biztosítás

„A Genertel Casco Biztosítás Különös Feltételei 3 (GCKF3) 2. fejezet II.3. pontjában foglaltaktól eltérően az alkat-
részek és a fényezés költségeiből a biztosító az elhasználódási foknak megfelelő levonást (értékemelkedést) nem érvényesít. Kivételt 
képeznek a gépjármű azon alkatrészei, amelyeknél a kárfelvétel során megállapításra kerül, hogy korábbi sérülés javítása szakszerűt-
len volt, vagy a javítást nem végezték el.”

23



14. fejezet
A SZERZŐDÉSBEN ÉRINTETT FELEK JOGÁLLÁSA

15. fejezet
ELÉVÜLÉS

Jelen szerződésből származó igények 1 év elteltével elévülnek.

16. fejezet
BIZTOSÍTÁSI DÍJ ÉS/VAGY ÖNRÉSZESEDÉS MÓDOSÍTÁSA

17. fejezet
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

18. fejezet
EGYEBEK

     ZÁRADÉKOK

  401. sz. záradék: 

403. sz. záradék: 
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        425. sz. záradék:

        438. sz. záradék: 

        452. sz. záradék:

       
       466.sz. záradék: 
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                                         GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF)

I. fejezet
BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

A biztosított gépjármű műszaki, nem balesetből eredő meghibásodása, üzemzavara miatti menetképtelenség.

II. fejezet
BIZTOSÍTOTT GÉPJÁRMŰVEK

A casco biztosítási szerződésben meghatározott, érvényes, magyar forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személygépjárművek, terep-
járók, 3,5 tonna össztömeg alatti kistehergépjárművek, maximum 9 állandó ülőhellyel rendelkező kisbuszok.

III. fejezet
BIZTOSÍTOTT SZEMÉLY

A casco biztosítási szerződésben megnevezett biztosított személy, valamint a gépjármű jogszerű vezetője és a biztosítási esemény bekövetkez-
tekor bennülő személyek (továbbiakban biztosított személy). A biztosított személyek száma nem haladhatja meg a forgalmi engedélyben meg-
határozott szállítható személyek számát.

IV. fejezet
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A biztosító az Europ Assistance országos és nemzetközi segítségnyújtási hálózatával együttműködve a biztosítási esemény bekövetkeztekor a 
szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget. A biztosított személy a biztosítási esemény bekövetkezte után 
azonnal, de legkésőbb az azt követő 24 órán belül jogosult, a Genertel Casco Assistance szolgáltatás munkatársával történt egyeztetést követően
az alábbi szolgáltatások igénybevételére.

       1. Alap biztosítási szolgáltatások

       1.1. Helyszíni javítás
       Amennyiben a biztosított gépjármű biztosítási esemény következtében menetképtelenné válik, a biztosító segélyautót vagy autómentőt 
küld a helyszínre, melynek szakembere – szükségjavítás útján – megkísérli a biztosított járművet menetképessé tenni. A biztosító megtéríti a
helyszínre történő egyszeri kiszállás és az ott történő javítás számlával igazolt munkadíját belföldön vagy külföldön, egy biztosítási éven belül
maximum egy alkalommal, a biztosítási szerződésben meghatározott összeghatárig. A helyszínen történő szükség-javítás során esetlegesen 
felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza. A biztosító a szolgáltatás ellenértékét a szolgáltatást nyújtó partnernek téríti meg.
Amennyiben a biztosítási esemény helyszínére (útszakaszra) vonatkozó szolgáltatási kizárólagosság miatt a biztosított nem veheti igénybe a 
biztosító által küldött szakember szolgáltatását, úgy a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek szerint a biztosító a számlával igazolt 
költséget a biztosított személynek téríti meg. A szükségjavítással menetképessé tett gépjármű megjavítása csak ideiglenes javításnak minősül,
a gépjármű mielőbbi tartós és üzembiztos megjavíttatása a biztosított személy felelőssége.
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        1.2. Autómentővel való szállítás
        Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetképtelen biztosított gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes állapotba 
hozni, a biztosító által a helyszínre küldött autómentő a biztosított gépjárművet a benne lévő személyes poggyásszal együtt javítóműhelybe 
vagy a kötvényben szereplő lakóhelyre szállítja. A biztosító belföldön vagy külföldön történt meghibásodás esetén, egy biztosítási éven belül 
maximum egy alkalommal, a biztosítási szerződésben meghatározott max. összeghatárig megtéríti a műhelybe szállítás számlával igazolt költ-
ségeit. A biztosító a szolgáltatás ellenértékét a szolgáltatást nyújtó partnernek téríti meg. Amennyiben a biztosítási esemény helyszínére 
(útszakaszra) vonatkozó szolgáltatási kizárólagosság miatt a biztosított nem veheti igénybe a biztosító által küldött szakember szolgáltatását, 
úgy a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek szerint a biztosító a számlával igazolt költséget a biztosított személynek téríti meg. 

        2. Kiegészítő biztosítási szolgáltatások
        A biztosított személyek kizárólag együttesen, az alább felsorolt kiegészítő biztosítási szolgáltatások valamelyikét, de csakis egyikét vehetik
igénybe.

        2.1. Lakóhelyre történő hazautazás
        Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetképtelen biztosított gépjárművet a biztosítási esemény napján nem lehet menet-
képes állapotba hozni, a biztosító megszervezi a biztosított személy belföldről vagy külföldről történő hazautazását.
        A biztosító megtéríti a belföldi II. osztályú vonatjegy vagy távolsági buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön felhasznált menet-
jegyek számlával igazolt költségét biztosított személyenként egy biztosítási éven belül maximum egy alkalommal, a biztosítási szerződésben 
meghatározott max. összeghatárig. 
        A biztosító megtéríti a külföldi II. osztályú vonatjegy vagy távolsági buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön felhasznált menet-
jegyek számlával igazolt költségét biztosított személyenként egy biztosítási éven belül maximum egy alkalommal, a biztosítási szerződésben a 
biztosított személyekre vonatkozóan együttesen meghatározott max. összeghatárig. 
        A taxival megtett utazás számlával igazolt költségeit a biztosító az összes biztosított személyre vonatkozóan együttesen téríti meg, egy biz-
tosítási éven belül maximum egy alkalommal, a biztosítási szerződésben meghatározott max. összeghatárig.
        A biztosító a szolgáltatás ellenértékét a biztosított személynek téríti meg. 
        Amennyiben a biztosított a lakóhelyre történő hazautaztatás szolgáltatást igénybe veszi, nem jogosult a 2.2., 2.3. és 2.4. pontokban fog-
lalt szolgáltatások igénybevételére.

        2.2. Úticélhoz történő továbbutazás
        Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetképtelen biztosított járművet a biztosítási esemény napján nem lehet menet-
képes állapotba hozni, az úticélhoz történő továbbutaztatás várható költségei nem magasabbak, mint a hazautazás várható költségei, a biztosító
megszervezi a biztosított személy belföldről vagy külföldről történő továbbutaztatását.
        A biztosító megtéríti a belföldi II. osztályú vonatjegy vagy távolsági buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön felhasznált menet-
jegyek számlával igazolt költségét biztosított személyenként egy biztosítási éven belül maximum egy alkalommal, a biztosítási szerződésben a
biztosított személyekre vonatkozóan együttesen meghatározott max. összeghatárig. 
        A biztosító megtéríti a külföldi II. osztályú vonatjegy vagy távolsági buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön felhasznált menet-
jegyek számlával igazolt költségét biztosított személyenként egy biztosítási éven belül maximum egy alkalommal, a biztosítási szerződésben a
biztosított személyekre vonatkozóan együttesen meghatározott max. összeghatárig. 
        A taxival megtett utazás számlával igazolt költségeit a biztosító az összes biztosított személyre vonatkozóan együttesen téríti meg, egy biz-
tosítási éven belül maximum egy alkalommal, a biztosítási szerződésben meghatározott max. összeghatárig. 
        A biztosító a szolgáltatás ellenértékét a biztosított személynek téríti meg. 
        Amennyiben a biztosított személy az úticélhoz történő továbbutaztatás szolgáltatást igénybe veszi, nem jogosult a 2.1., 2.3. és 2.4. pon-
tokban foglalt szolgáltatások igénybevételére.
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 2.3. Bérgépjármű igénybevétele

   2.4. Éjszakai szállás

V. fejezet
TERÜLETI HATÁLY 

VI. fejezet
KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE, MEGSZŰNÉSE, HATÁLYA

28



VII. fejezet
A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK ESEDÉKESSÉGE

        A biztosító a segélyhívás beérkezésekor haladéktalanul köteles megkezdeni a biztosítási szolgáltatás megszervezését. Amennyiben erre 
lehetőség van, a biztosító a biztosított személyt tájékoztatja a biztosítási szolgáltatások tartalmáról és határidejéről. 
        A számlával igazolt költségek megtérítése a Genertel Casco Assistance központjához a fedezet, jogalap és összegszerűség megállapításá-
hoz szükséges dokumentumok benyújtása utáni 15. napon esedékes. 

VIII. fejezet
KOCKÁZATKIZÁRÁS
A biztosító nem téríti meg a következő költségeket:
        − az érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező gépjármű által elszenvedett biztosítási esemény során felmerülő károkat,
        − a biztosított gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és karbantartási költségeit (kivéve a helyszíni javítás munkadíját),
        − az üzemanyagköltségeket,
        − a bérgépjármű szolgáltatás igénybevétele esetén az útdíjakat, alagút-, átkelési-, és egyéb díjakat,
        − a poggyász szállítási- vagy postaköltségeit, amennyiben azok nem szállíthatók együtt a biztosított személlyel,
        − a személy- és áruszállító taxiként vagy bérgépjárműként üzembe helyezett gépjárművek kárait,
        − a biztosított gépjárműben utazó autóstopposok kárigényeit,
        − a biztosított egyéb biztosítási szerződése alapján (pl. casco biztosítás) megtérülő károkat,
        − a gumidefekt, ill. üzemanyag hiányából adódó kárigényeket,
        − a felkelés, zavargás, tüntetés, sztrájk, terrorista vagy háborús eseményekkel közvetett vagy közvetlen okozati összefüggésben bekövet-
        kezett károkat,
        − a magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazgatási szervek intézkedései/rendelkezései során keletkező károkat,
        − a biztosítási szolgáltatás során a biztosított járműben, annak tartozékaiban vagy az abban szállított poggyászban keletkezett károkat. 

IX. fejezet
A SZERZŐDŐ/BIZTOSÍTOTT SZEMÉLY KÖTELEZETTSÉGEI KÁRESEMÉNY ELŐTT ÉS UTÁN

       A biztosított személy a biztosítási esemény bekövetkezte után azonnal, de legkésőbb az azt követő 24 órán belül köteles a biztosítási 
eseményt a Genertel Casco Assistance vonalán bejelenteni. A szolgáltatások igénybevétele kizárólag a Genertel Casco Assistance munkatársá-
val történt egyeztetést követően, a megállapodásnak megfelelő módon lehetséges.
       A fedezet, jogalap és összegszerűség megállapításához szükséges felvilágosítást meg kell adni és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilá-
gosítás tartalmának ellenőrzését.
       A biztosító harmadik féllel szembeni követeléseinek érvényesítéséhez a biztosított személy köteles – az ehhez szükséges – rendelkezésére 
álló dokumentumokat a biztosító rendelkezésére bocsátani.
       A biztosított/szerződő 15 napon belül írásban köteles a biztosítónak bejelenteni az ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett adatok meg-
változását.
       A biztosított/szerződő köteles a tőle elvárható módon a kárt enyhíteni és megelőzni. A felek megállapodhatnak a biztosított személy kár-
megelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőiben. A biztosított személy a kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőihez a biz-
tosítóhoz fordulhat tanácsokért.
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XIV. FEJEZET: EGYEBEK

       Jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben a Genertel Casco Biztosítás Különös Feltételei 3 (GCKF3), az Genertel Általános Vagyon-
biztosítási Feltételek 3 (GÁVF3), valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
      A szerződés tekintetében fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervek: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Bp. József krt. 6.), Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Bp. Krisztina krt. 39.)
      A biztosító az ügyfelek adatait jogszabály keretén belül az alábbi szerveknek továbbíthatja: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 
rendészeti nyomozóhatóság vezetője, ügyészség, bíróság, közjegyző, adóhatóság, Nemzetbiztonsági Szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, – 
a veszélyközösség érdekeinek megóvása érdekében – társbiztosítók.

Jelen feltétel 2008. május 1-től hatályos.
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