CasCo biztosítás
Biztosítási termékismertetô
KöBe Közép-európai Kölcsönös Biztosító egyesület
Magyarország

LendüLet top CasCo

Ezzel a termékismertetôvel szeretnénk áttekintést nyújtani, milyen elemeket tartalmaz, és hogyan mûködik
a KöBE LENdÜLET ToP CASCo biztosítása.
A biztosításra vonatkozó teljes körû tájékoztatás a szerzôdési feltételekben és az ügyféltájékoztatóban érhetô el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A LENdÜLET ToP CASCo biztosítás a biztosított személygépkocsi/kishaszongépjármû törése, elemi kárai, tûz- és üvegkára, valamint lopás és rablás biztosítási események bekövetkezése esetén fedezetet nyújtó biztosítás.

Mire terjed ki a biztosítás?
alapcsomag:

Választható kiegészítô biztosítások (külön díj ellenében):
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1. Balesetbiztosítás
- Baleseti halál
- Baleset maradandó egészségkárosodás
- Baleseti eredetû kórházi ápolás

Törés
Tûz, vagy robbanáskár
Üvegkár (pl. szélvédô)
Lopás és rabláskár
Elemi károk:
- Villámcsapás
- Földrengés
- Földcsuszamlás
- Kô- és földomlás
- Természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása
- Szélvihar
- Felhôszakadás
- Árvíz
- Belvíz
- Egyéb vízelöntés
- Jégverés
- Lezúduló hótömeg és hónyomás
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Mire nem terjed ki a biztosítás?

Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, radioaktív sugárzás miatt keletkezett károkra.
Nem baleseti jelleggel bekövetkezett károsodásokra (pl. mûszaki hiba, szerelés, elhasználódás, fagyás stb.).
Motor által beszívott víz okozta károkra.
Gépjármûben szállított gyúlékony robbanó, maró, korrodáló anyagok által elôidézett, vagy általuk súlyosbított károkra.
Mûszaki hiba miatt bekövetkezett biztosítási esemény vonatkozásában a mûszaki hibás alkatrész javítására, cseréjére.
Engedély nélkül végzett átalakítással összefüggésben keletkezett káreseményre.
Jogszabályban tiltott, vagy hatósági engedélyhez kötött, de engedéllyel nem rendelkezô felszereléssel összefüggésben
keletkezett káreseményre.
Szerelés nélkül kivehetô audioberendezés lopási kára.
Gépjármûben szállított tárgyak szakszerûtlen rögzítése miatti elmozdulás okozta károkra.
Nem a gépjármû kötelezô felszereltségéhez tartozó tárgyak károsodására.
A gépjármû sérülés miatti értékcsökkenésére.
Használat kiesés miatti járulékos károkra, költségekre (elmaradt haszon, bérgépjármû, új jármû vásárlása stb.).
Javítható alkatrész kicserélése miatt fellépô többlet költség.
A gépjármû közlekedésre való mûszak alkalmatlanságával (pl. gumiabroncs profilmélysége) összefüggô károk.
Avultság, karbantartás, javítás, károk helyreállításának elmulasztása miatti további károk.
Gépjármû balesete miatti felelôsségi, valamint környezet-szennyezési károk. Használat kiesés miatt felmerült költségek.
Bármely ok miatt mozgásképtelen, vagy javítás alatt álló jármû. Vontatás közben bekövetkezett sérülések.
Pakolás/rakodás következményeként keletkezett károkra.
Beépített vagyonvédelmi eszközök mûködésképtelensége miatti károk, ill. lopás kockázat, ha az eredeti gyári kulcsok
nem állnak rendelkezésre.
Sporteszközként történô használat, vagy versenyzés közben bekövetkezett károk.
Eredetivel nem megegyezô alkatrész (anyag) beépítése, vagy egyéb ok miatt esztétikai értékcsökkenésbôl adódó károk.
Üzemanyagban, kenôanyagban, hirdetésben, matricában, leszerelt alkatrészben, tartozékban keletkezett károk.

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási események közé. Ilyen esetekben a biztosító nem teljesít szolgáltatást.
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
!
!
!
!
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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 gépjármû korának számításánál a biztosító a gyártási évet veszi alapul.
A biztosító a gépjármûvekre (14 napnál régebben forgalomba helyezett) vonatkozó kockázatvállalását állapotfelmérô szemléhez
köti. A kockázatviselés a szemle elvégzését követôen kezdôdhet meg, amennyiben a szerzôdés létrejön.
A biztosító a szemle alapján dönt a biztosítás vállalásáról. A gépjármû a szemle során rögzített állapotban vonható fedezetbe.
A kockázatfelmérô szemle során rögzített sérülésekre vonatkozóan kártérítés nem teljesíthetô.
! 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 biztosító szolgáltatási kötelezettségének alapja a gépjármû káridôponti értéke.
! A biztosító a káridôponti értékbôl a maradványértéket levonja, a roncsot nem veszi át. Roncs forgalomból kivonásához a biztosító
hozzájárulása szükséges.
! A biztosító a biztosítási esemény következtében keletkezett fizikai károsodások hazai javítómûhelyben elvégzett, szakszerû
helyreállításának számlával igazolt, indokolt költségeit téríti meg.
! Sérült, de javítható alkatrészek javítási költségei térülnek. Nem javítható alkatrészek Audatex árjegyzék szerinti ára kerül
megtérítésre.
! A szélvédô cseréjének költségét a biztosító csak számla ellenében téríti meg.
! A biztosító 5 évesnél idôsebb személygépkocsi, ill. 2 évesnél idôsebb kishaszongépjármû javításánál az új alkatrész árából
értékemelkedést von le.
! Utólag beépített audio/GPS berendezések a kártérítés felsô határa 100.000 Ft/év.
! Biztosítási esemény miatti egyszeri szállítási, tárolási, ôrzési költségek térítésének felsô határa 200.000 Ft.
! Gyári kulcsok elvesztése esetén a zárcsere számlával igazolt összegének 50%-a térül. A kiszerelt zárgarnitúrát le kell adni
a biztosítónak.
! Lopás-, rabláskár, vagy annak kísérlete miatt szükségessé vált zárgarnitúra csere számlával igazolt összegének 80%-a térül.
A kiszerelt zárgarnitúrát le kell adni a biztosítónak.
! Ellopott gépjármû kárkifizetés elôtti épségben megkerülése esetén a visszaszállítás indokolt költségét a biztosító maximum
100.000 Ft-ig fizeti meg.
Mentesülés: a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a kárt a biztosított vagy a szerzôdô, illetôleg a közös háztartásban élô hozzátartozók jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták. Mentesül a biztosító, ha a biztosított kármegelôzési, kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget.
Figyelem! a kiegészítô biztosítások csak azok választása esetén biztosítottak.

Hol érvényes a biztosításom?
ü Magyarország és a Nemzetközi Zöld Kártya Egyezmény európai tagországai teljes területe – beleértve Törökország teljes területét.

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
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