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Tisztelt Ügyfelünk!
Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaságot kereste meg.
Ezúton tájékoztatjuk Önt biztosítótársaságunk fôbb adatairól, a biztosítással kapcsolatos titok- és adatvédelmi szabályokról, va-
lamint azokról a lehetôségekrôl, amelyeket ügyfeleink jogaik és jogos érdekeik érvényesítése céljából igénybe vehetnek.

Biztosítónk fôbb adatai

A Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság a francia Groupama csoport leányvállalata. 1990 óta mûködünk
Magyarországon (2004 októberéig Európa Biztosító Rt. néven)
Cégjegyzékszámunk: 01-10-041540
Adószámunk: 10507247-2-44
Székhelyünk és személyes ügyfélszolgálatunk: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37. 
Postacímünk: 1519 Budapest, Pf. 271
Központi telefonszámunk: (06-1) 279-4000
Központi faxszámunk: (06-1) 361-0091,
Központi e-mail címünk: info@groupama.hu

Számos helyi irodával rendelkezünk az ország egész területén. Ezek címét, telefonszámát, valamint biztosítótársaságunk és ter-
mékeink részletesebb bemutatását megtalálja honlapunkon a www.groupama.hu címen.

Felügyeleti szervünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1535 Budapest, 114. Pf. 777., Telefon: (06-40) 203-776,
www.pszaf.hu).

Titok- és adatvédelem

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény 153.§-a értelmében a biztosítót titoktartási kötele-
zettség terheli minden olyan rendelkezésre álló adattal kapcsolatban, amely a biztosító egyes ügyfeleinek személyi körülménye-
ire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására, vagy a biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik. Az ilyen, biztosítási titoknak
minôsülô adatot a biztosító csak akkor adhatja ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képvise-
lôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve erre vonatkozóan írásban felmentést ad.
A biztosító titoktartási kötelezettsége azonban a 2003. évi LX. tv. 157. §-a értelmében meghatározott szervezetekkel kapcso-
latban nem áll fenn. E szervezeteknek a biztosító az ügyfelek adatait adott esetekben továbbítani köteles, ügyfeleink erre vo-
natkozó írásos hozzájárulása nélkül is.
E szervezetek a következôk: a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; a folyamatban lévô büntetôeljá-
rás keretében eljáró nyomozóhatóság és ügyészség; büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a csôdeljárás, illetve a felszámo-
lási eljárás ügyében eljáró bíróság, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó; a hagyatéki ügyben eljáró
közjegyzô; adóügyben az adóhatóság, ha annak felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kö-
telezettség, illetve, ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszol-
gáltatási kötelezettség terheli; a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat; a biztosító, a biztosításközvetítô, a szakta-
nácsadó, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítô vagy szaktanácsadó magyarországi képviselete, ezek ér-
dekképviseleti szervezetei, illetve a biztosítási, biztosításközvetítôi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügye-
leti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal; a feladatkörében eljáró gyámhatóság; az egészségügyrôl szóló 1997. évi
CLIV. törvény 108.§ (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatóság; külön törvényben meghatározott feltételek megléte ese-
tén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyûjtésre felhatalmazott szerv; a viszontbiztosító, valamint kö-
zös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítók; az állományátruházás keretében átadásra kerülô biz-
tosítási szerzôdési állomány tekintetében az átvevô biztosító; a biztosítók által létrehozott és mûködtetett kiszervezett tevékeny-
ség végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzô. A biztosító, a biztosításközvetítô és a biz-
tosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktala-
nul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális
fegyverkereskedelemmel, vagy a pénzmosás bûncselekményével van összefüggésben. A biztosító a nyomozóhatóságot a „ha-
laszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elôírt ügyészi jóváhagyást nélkülözô megkeresésre is köteles tá-
jékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggô, biztosítási titoknak minôsülô adatokról.

Általános
ügyféltájékoztató 1



Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti
adata nem állapítható meg.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosítók, valamint az általuk létrehozott és mûködtetett központi információs rend-
szer elemei közötti olyan adatszolgáltatás, mely egyedi azonosításra nem alkalmas, a jogalkotás megalapozása és a hatásvizs-
gálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minôsülô adatok átadása.

Ügyfeleink jogai

Számunkra a legfontosabb az elégedett ügyfél. Ezen célunk eléréséhez a legnagyobb segítséget hiányosságaink visszajel-
zésével kaphatjuk. Ezért kérjük, hogy amennyiben már létrejött szerzôdésével, vagy biztosító társaságunk mûködésével kapcso-
latban bármilyen kérése, kérdése vagy problémája lenne, forduljon a biztosítás közvetítôjéhez, helyi irodánkhoz, vagy hívja
a Groupama Biztosító központi, telefonos ügyfélszolgálatát a (06-1) 279-4000-es telefonszámon.

Amennyiben minden erôfeszítésünk ellenére sem sikerült problémáját orvosolni, kérjük, forduljon írásban panaszokkal foglal-
kozó szervezeti egységünkhöz:

Groupama Biztosító Zrt. Központi Ügyfélszolgálata

Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 271
Fax: (06-1) 279-4144
E-mail: ugyfsz@groupama.hu

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy panaszt nyújthat be felügyeleti szervünkhöz is; a fogyasztók védelmérôl szóló 1997.
évi CLV. törvény 18. §-a alapján fogyasztói jogainak érvényesítése érdekében igénybe veheti békéltetô testület eljárását; vala-
mint jogait bírósági úton is érvényesítheti azzal, hogy az Ön biztosítási szerzôdésére a mindenkor hatályos magyar jogszabá-

lyok rendelkezései az irányadóak.

A mindkét fél megelégedésére szolgáló kapcsolat reményében

Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
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Tisztelt Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklôdését felkeltette!

Ez az ügyféltájékoztató, amit Ön most a kezében tart, nem helyettesíti a biztosítási feltételeket, pusztán bôvebb elôzetes tájé-
koztatásul szolgál.

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítás tárgya a szerzôdésben megnevezett, érvényes magyar hatósági jelzésekkel és dokumentumokkal ellátott jármû. 

A jelen casco biztosításon belül Ön az AUTHENTIQUE, a DYNAMIQUE illetve a PRIVILEGE módozatok közül választhat, at-
tól függôen, hogy milyen mértékû biztosítási fedezetre, illetve egyéb szolgáltatásokra tart igényt.

A biztosításon belül az egyes módozatok az alábbi biztosítási eseményekre nyújtanak fedezetet, illetve ASSISTANCE szol-

gáltatást:

AUTHENTIQUE 

• Fizikai károsodás (a jármû totálkárnak minôsülô sérülése, rongálódása), 
• Lopás és rablás

Totálkár az olyan mértékû fizikai károsodás, amelynél a jármû helyreállítása nem gazdaságos. A jelen casco biztosításban to-
tálkárnak minôsül, ha a károsodott jármû helyreállítási költsége meghaladja a káridôponti érték 80%-át.

DYNAMIQUE

• Fizikai károsodás (a jármû totálkárnak minôsülô, valamint részleges sérülése, rongálódása), 
• Lopás és rablás

PRIVILEGE

• Fizikai károsodás (a jármû totálkárnak minôsülô, valamint részleges sérülése, rongálódása) 
• Lopás és rablás

• A jármû menetképtelensége (az elsô két pontban meghatározott biztosítási események, vagy mûszaki meghibásodás,
üzemzavar miatt),

• Baleset (amely a jármû vezetôjét és/vagy  utasát a két elsô pontban meghatározott biztosítási események kapcsán éri, és
amellyel okozati összefüggésben a balesetet követô 3 hónapon belül meghal, vagy legalább   50%-os maradandó egészség-
károsodást szenved).

• Poggyász fizikai károsodása, ellopása, elrablása (a jármû vezetôjének és/vagy utasának az erre a célra szolgáló helyen
megfelelôen elhelyezett, belföldön szállított, olyan személyi használatú vagyontárgyai vonatkozásában, amelyek nincsenek a
jármûbe beépítve).

Mi a kockázatviselés kezdete?

A biztosító kockázatviselése, a szerzôdés létrejötte esetén, az elsô díj biztosító részére történô befizetését követô nap 0 órakor
indul, feltéve, hogy a felek írásban másképpen nem állapodtak meg. Amennyiben a biztosítás tárgya használt jármû, úgy a koc-
kázatviselés kezdô idôpontja legkorábban a jármû szemléjét követô nap 0 órája lehet.

Milyen tartamú a biztosítási szerzôdés?

A biztosítási szerzôdés – ha a felek írásban másképp nem állapodnak meg – határozatlan idôtartamra jön létre. A határozatlan
idôtartamra kötött szerzôdések esetén a biztosítási idôszak egy év. Minden évben annak a hónapnak az elsô napja a biztosítás
évfordulója, amelyben a kockázatviselés kezdete indul, ami egyben a következô biztosítási idôszak elsô napja. Az elsô biztosí-
tási idôszak így esetenként rövidebb lehet, mint egy év.

2Ügyféltájékoztató
az Authentique, Dynamique és
Privilege Casco biztosításról

3



Milyen lehetôségek vannak a díjfizetésre?

A teljes biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási díj elôre, egy összegben fizetendô. A díjat kívánsága szerint egy összegben
vagy részletekben, csekken vagy banki átutalással fizetheti meg.
A díjfizetés módját és ütemezését a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

Kármentességi díjkedvezmény (bónusz)

Amennyiben a szerzôdô a megfigyelési idôszakban legalább 9 hónapon keresztül hatályos, a jármû baleseti jellegû sérülésére
is kiterjedô casco biztosítással rendelkezett, és ezen idô alatt egy káresemény kapcsán elsô kifizetésre nem került sor, úgy ügy-
felünk kármentességi díjkedvezményre (bónuszra) jogosult.

Értékkövetés

A biztosító az általa vállalt szolgáltatások értékének jövôbeni változásaira figyelemmel jogosult minden biztosítási idôszakra a
díjat indexálással módosítani. Az indexálás maximális mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévben közzétett, a
megelôzô évre vonatkozó éves fogyasztói árindex azzal a kikötéssel, hogy a biztosító ettôl +/- 3 százalékos mértékkel eltérhet.
A biztosító a módosított díjról köteles a szerzôdôt az új biztosítási idôszak kezdetét 60 nappal megelôzôen írásban értesíteni.

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk?

AUTHENTIQUE 

A jármû pótlási költségeinek térítése

Totálkárnak minôsülô fizikai károsodás, valamint lopás és rablás esetén a jármû pótlási költsége a jármû káresemény idôpont-
jában fennálló magyarországi piaci értéke, de legfeljebb a magyarországi Eurotax katalógus, vagy az Eurotax ETAX jármûérté-
kelô programja alapján számított érték.

Amennyiben a biztosító a maradványt (roncsot) nem vette át, a megállapított kárösszegbôl levonja a maradvány (roncs) értékét.

DYNAMIQUE

A) A jármû pótlási költségeinek térítése

Totálkárnak minôsülô fizikai károsodás, valamint lopás és rablás esetén az AUTHENTIQE módozatnál leírtak szerint.

B) Helyreállítási költségek térítése

Részleges fizikai károsodás esetén a biztosítási esemény következtében keletkezett fizikai károsodások magyarországi javítómû-
helyben elvégzett, szakszerû helyreállításának számlával igazolt költsége. Bizonylatok hiányában a becsült kár összegszerûsége
tekintetében megállapodás köthetô, amelynek alapja a biztosító által kalkulált, a kár idôpontjában alkalmazott átlagos nettó
(áfa nélküli) helyreállítási költség. A biztosító az új alkatrészekkel történô helyreállítás költségét téríti meg.
Az életvédelmi- biztonsági berendezések (légzsák, biztonsági öv) károsodásának helyreállításával kapcsolatos költségeket a biz-
tosító kizárólag szakszervizben történt, számlával igazolt javítás vagy csere esetén téríti meg.

Kártérítés korlátozása audioberendezés lopáskára esetén: A jármû nem gyárilag beszerelt audioberendezésének helyreállí-
tási, vagy pótlási költsége címén a biztosító csak számlával igazolt költséget, az önrészesedés levonása után legfeljebb 

100 000 Ft-ot fizet ki.

C) Egyéb szolgáltatás

A biztosítási esemény következtében felmerült, indokolt szállítási, tárolási, ôrzési költségek számlával igazolt összegének meg-
térítése.

PRIVILEGE

A) A jármû pótlási költségeinek térítése

Totálkárnak minôsülô fizikai károsodás, valamint lopás és rablás esetén az AUTHENTIQE módozatnál leírtak szerint.

B) Helyreállítási költségek térítése

Részleges fizikai károsodás esetén a DYNAMIQUE módozatnál leírtak szerint.

C) Assistance szolgáltatások

A jármû biztosítási eseménynek minôsülô menetképtelensége esetén a biztosító az általa megbízott Europ Assistance Ma-

gyarország Kft. (a továbbiakban: Assistance szolgáltató), illetve az Assistance szolgáltató országos és nemzetközi segítségnyúj-
tási hálózatának közremûködésével alap és kiegészítô szolgáltatásokat nyújt.
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AZ ASSISTANCE SZOLGÁLTATÓ A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, BELFÖLDRÔL ÉS KÜLFÖLDRÔL EGYARÁNT HÍVHATÓ,  

AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON:

+ 36-1-458 44 28

Assistance alapszolgáltatások:
• Helyszíni javítás
• Autómentôvel való szállítás
• Gépjármûtárolás

A biztosító az Assistance szolgáltató közremûködésével megszervezi az igényelt szolgáltatás nyújtását, továbbá   a biztosítási
feltételekben együttesen 40.000 HUF/biztosítási idôszak összegben meghatározott értékhatáron belül (összevont limit)   fe-
dezi azok költségeit, amelyek a következôk:

– Helyszíni javítás esetén a segélyautó egyszeri kiszállási díja és a helyszíni javítás költsége, a javításhoz felhasznált alkatrészek
ára nélkül.

– A helyszínen nem javítható jármû autómentôvel történô szállítási költsége, javítómûhelybe, vagy a biztosítottnak a kötvény-
ben feltüntetett lakóhelyére.

– A szervizbe szállított, de máshol várakozni kényszerülô, biztonságos éjszakai tárolást igénylô jármû tárolási költsége.

Assistance kiegészítô szolgáltatások:
• Lakóhelyre visszautazás, vagy úticélhoz történô továbbutazás 
• Visszautazás a megjavított jármûért
• Bérgépjármû igénybevétele
• Éjszakai szállás

A biztosító az Assistance szolgáltató közremûködésével megszervezi az igényelt szolgáltatás nyújtását, továbbá a biztosítási fel-
tételekben együttesen 45.000 HUF/biztosítási idôszak összegben meghatározott értékhatáron belül (összevont limit) fedezi
azok költségeit, amelyek a következôk:
– Utazással kapcsolatos szolgáltatás esetén a belföldi, ill. külföldi II. osztályú vonatjegy vagy távolsági buszjegy és a helyi tö-

megközlekedési eszközökön felhasznált menetjegyek ára, továbbá a taxi szolgáltatás számlával igazolt költsége.
– Bérgépjármû igénybevétele esetén a bérlet számlával igazolt költsége.
– Éjszakai szállás szolgáltatás esetén a szálloda, vagy panzió számlával igazolt költsége.

Az Assistance kiegészítô szolgáltatások akkor vehetôk igénybe, ha a menetképtelen jármûvet a biztosítási esemény bekövetke-
zését követô 24 órán belül nem lehet menetképes állapotba hozni

Az Assistance alap- és kiegészítô szolgáltatások nyújtásával felmerült, biztosítással fedezett költségeket a biztosító számolja el
az Assistance szolgáltatóval.

A szolgáltatási költségek biztosítással nem fedezett részét – a helyszíni javítás során beszerelt alkatrész árát, illetve a költségek-
nek az összevont limiteket meghaladó részét a biztosított köteles megfizetni, közvetlenül a szolgáltatás nyújtójának.

Amennyiben a biztosítási esemény helyszínére (útszakaszra) vonatkozó helyszíni javítás, illetve autómentôvel való szállítás szol-
gáltatási kizárólagossága miatt a biztosított személy nem veheti igénybe az Assistance szolgáltató által küldött szakember szol-
gáltatását, úgy a biztosító a számlával igazolt költséget a biztosítottnak téríti meg.

Az Assistance szolgáltatások vonatkozásában biztosított, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a gépjármû tulajdonosának
jogszerû engedélye alapján a jármûvet vezeti, illetve akik egyidejûleg a biztosított személy által vezetett jármûben utasként tar-
tózkodnak, kivéve az autóstopposként utazó személyt.

Külföldön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán devizában jelentkezô Assistance szolgáltatások esetén a biztosító a limit
meghatározásánál a káridôponti, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott középárfolyamot veszi figyelembe
– az alap-, és a kiegészítô szolgáltatások összevont limitjének meghatározásánál,
– ha a devizában kiállított számla alapján a biztosítottnak forintban teljesít.  

D) Baleseti szolgáltatások

A biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben bekövetkezett baleseti halál esetén a biztosítási összeg 2 millió Ft

A biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben bekövetkezett maradandó egészségkárosodás esetén, ha az egészségkároso-
dás mértéke eléri az 50%-ot a biztosítási összeg 4 millió Ft-nak az egészségkárosodás mértékével arányos része. 

50% alatti mértékû egészségkárosodás esetén nem jár szolgáltatás.

Az egészségkárosodás mértékének megállapítása a biztosítási feltételek 7.4.4. pontja szerinti táblázat alapján történik. A táb-
lázatban fel nem sorolt esetekben az állandósult baleseti eredetû testi kár mértékét a biztosító orvosa állapítja meg.
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A biztosító a haláleseti biztosítási összeget a szerzôdésben megnevezett kedvezményezettnek, ennek hiányában a biztosított
örökösének/örököseinek, a maradandó egészségkárosodás biztosítási összegét a biztosítottnak fizeti.

A baleset szolgáltatások vonatkozásában biztosított, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a gépjármû tulajdonosának jog-
szerû engedélye alapján a jármûvet vezeti, illetve akik egyidejûleg a biztosított személy által vezetett jármûben utasként tartóz-
kodnak, kivéve az autóstopposként utazó személyt

A baleseti szolgáltatások biztosítottanként értendôk.

Amennyiben a biztosítási esemény idôpontjában a jármûben az engedélyezettnél többen utaztak, a biztosító olyan arányban
nyújt baleseti szolgáltatást, ahogyan a szállítható személyek száma aránylik a ténylegesen szállított személyek számához.

E) Poggyászkárok megtérítése

A biztosító a biztosítási feltételekben együttesen 50.000 HUF/biztosítási esemény összegben meghatározott értékhatáron
belül (limit) megtéríti a jármûben belföldön szállított és a biztosítási esemény következtében fizikailag károsodott, vagy ello-
pott, elrabolt, biztosított vagyontárgyak helyreállítási, vagy pótlási költségét.

Külföldön bekövetkezett poggyászkárra, továbbá a biztosított jármûben díj ellenében szállított vagyontárgyak, illetve a biztosí-
tott jármûben díj ellenében szállított személyek vagyontárgyainak károsodására a biztosítás nem terjed ki.

A biztosító egy biztosítási idôszakon belül legfeljebb egy poggyászkárra teljesít szolgáltatást.

Mikor esedékes a szolgáltatás?

A biztosító pénzbeli szolgáltatása az AUTHENTIQUE, a DYNAMIQUE illetve a PRIVILEGE módozatoknál egyaránt a kárrende-
zéshez szükséges összes irat beérkezését követô 15. napon esedékes.

Maradandó egészségkárosodásra nyújtott baleseti szolgáltatásnál az egészségkárosodás mértékének végleges megállapítására
a baleset után egy évvel kerül sor, addig elôleg fizethetô.

A természetben nyújtott Assistance szolgáltatások megszervezését az Assistance szolgáltató a segélyhívás beérkezése után, a
szükséges egyeztetés lefolytatását követôen haladéktalanul megkezdi. 

Milyen korlátozásokkal nyújtja a biztosító a szolgáltatásait?

A keletkezett kár egy részét a biztosított – a szerzôdésben meghatározott mértékben – önrészesedésként maga viseli.

A PRIVILEGE módozat Assistance, baleseti és poggyász szolgáltatásaiból a biztosító nem von le önrészt, de a szolgáltatást csak
a biztosítási feltételekben meghatározott limitek, illetve biztosítási összeg erejéig nyújtja.

Mikor mentesülhet a biztosító a szolgáltatás kifizetése alól?

Mentesül a biztosító mindennemû szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellen-

esen:

– a biztosított, illetôleg a szerzôdô fél,
– velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk,
– a biztosítottnak a vezetô, továbbá a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltô alkalmazottjai, meg-

bízottjai, 
– a biztosított jogi személynek a vezetô, továbbá a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltô tagjai

vagy szervei szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.

Különösen akkor minôsül súlyosan gondatlanul okozottnak a kár, ha:
– szakszerûtlen üzemeltetés okozta,
– a jármû elhanyagolt mûszaki állapotának következménye,
– a tûzrendészeti elôírások megsértésének következménye.

Melyek az általános kizárások?

Nem nyújt szolgáltatást a biztosító:

– ha a jármûvön hatósági engedélyhez kötött átalakítást végeztek, de a szükséges engedélyt a káresemény elôtt nem szerez-
ték meg, és a káresemény összefüggésben van az átalakítással,

– a baleseti jellegû biztosítási esemény idôpontjában a jármû nem rendelkezett érvényes mûszaki vizsga igazolásával,
– a jármû olyan felszereléseiben keletkezett károkra, amelyeket az érvényes hatósági elôírások tiltanak, vagy külön engedély-

hez kötnek, de a szükséges engedélyt a káresemény elôtt nem szerezték meg,
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– a jármûrôl leszerelt alkatrészekben, tartozékokban keletkezett károkra,
– a jármû üzem- és kenôanyagaiban keletkezett károkra,
– a jármûbôl szerszám nélkül kivehetô audioberendezés ellopása miatti kárra,
– a nem gyárilag beszerelt, nem levehetô elôlappal rendelkezô audioberendezés ellopása miatti kárra,
– nyitott utasterû (cabrio) gépjármû esetén az utastérbôl eltulajdonított bármely alkatrész vagy felszerelés ellopásával, vagy

megrongálásával okozott kárra,
– a jármû értékcsökkenésére,
– az egyébként javítható alkatrész kicserélése esetén fellépô többlet költségre,
– a biztosítási esemény következtében sérült alkatrészeken kívüli részek fényezési költségére,
– a nem baleseti jelleggel bekövetkezett károkra (Pl.: mûszaki hiba, elhasználódás, fagyás, stb.),
– a jármûvet autóverseny, vagy arra való felkészülés résztvevôjeként ért károkra,
– a jármû rakodása közben, annak következményeként keletkezett károkra,
– a jármû rakományának elmozdulása miatt keletkezett károkra,
– a jármûben szállított gyúlékony, robbanó, maró, korrodáló anyagok által elôidézett, vagy általuk súlyosbított károkra (a sú-

lyosbítás mértékének megfelelô részre),
– a radioaktív sugárzás által okozott károkra,
– a környezetszennyezés által okozott károkra,
– azokra a károkra, amelyek felkelés, tüntetés, zavargás, sztrájk, terrorcselekmények, háború következtében keletkeztek, füg-

getlenül attól, hogy az említett események hivatalos formában (engedély, hadüzenet) zajlottak-e,
– a közlekedésen kívül munkavégzésre is alkalmas jármûben keletkezett kárra, ha a kár munkavégzés közben, vagy a közleke-

désre elôkészítés során keletkezett,
– ha a kár késedelmes bejelentése miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak,
– ha a kár bekövetkezte okozati összefüggésben van azzal, hogy a természetes személy szerzôdô, biztosított, vagy velük egy

háztartásban élô hozzátartozójuk, illetve  a nem természetes személy szerzôdô,  biztosított – a jármû megóvásában közvet-
lenül érdekelt – tagja, alkalmazottja, vagy megbízottja, vagy a jármûvet jogosan használó más személy a jármûvet a jármû
vezetésére érvényes gépjármûvezetôi engedély nélkül, vagy kábítószer, vagy a vezetési képességeket hátrányosan befolyáso-
ló egyéb szer, vagy alkohol hatása alatt (0,8 ezreléket elérô véralkohol szint) vezette.

Nem nyújt szolgáltatást a biztosító a lopáskárok és az ennek következtében keletkezett egyéb károk esetében,

amennyiben bizonyítja, hogy:

– a jármûvet nem zárták le megfelelôen,
– a jármû a lopás idôpontjában nem állt a szerzôdésben megnevezett illetéktelen használat ellen védô rendszer védelme alatt,
– a jármû zárainak megrongálása után, a lopás elleni védelmi rendszer meghibásodása után, illetve a jármû kulcsainak elvesz-

tését követôen nem gondoskodtak haladéktalanul a zárak és a lopás elleni védelmi rendszer szakszervizben történô átkódo-
lásáról, vagy cseréjérôl, addig pedig a jármû védett helyen történô tárolásáról,

– nem gondoskodtak a jármû kulcsainak zárt, vagy megfelelôen ôrzött helyen történô tárolásáról,
– a biztosított nem tudott hitelt érdemlô módon elszámolni a jármûhöz tartozó összes kulccsal, jármû forgalmi engedélyével,

illetve törzskönyvével,
– a jármû audioberendezésének ellopását követôen, a biztosított nem tudott hitelt érdemlô módon elszámolni a berendezés

lopás elleni védelmét szolgáló, levehetô alkatrészével
– jelen szerzôdés alapján a biztosító nem vállal kockázatot taxiként üzemeltetett, valamint bérleti szerzôdés alapján egy évnél

rövidebb idôre bérbe adott jármûre.

A jelen szerzôdés vonatkozásában kulcs: a jármû ajtajainak lezárására és kinyitására, az illetéktelen használat elleni védelmi
rendszer ki- és bekapcsolására szolgáló, a jármûhöz rendszeresített eszközök.

A jelen szerzôdés vonatkozásában nyilvánosság számára nyitva álló területen (strand, uszoda stb) zárt helynek minôsül: az erre
a célra létesített értékmegôrzô.

Nem tekinthetô megfelelôen lezártnak a gépjármû, ha bármelyik zárbetét hiányzik, vagy oly módon rongálódott, hogy a zár a
jármû kulcsainak használata nélkül mûködtethetô, illetve az ablakai nem voltak zárt állapotban.

Nem nyújt szolgáltatást a biztosító a rabláskárok és az ennek következtében keletkezett egyéb károk esetében,

amennyiben bizonyítja, hogy a jármû illetéktelen használat ellen védô rendszerét nem rendeltetésszerûen használták, vagy
az a rablás idôpontjában nem volt mûködôképes.

Melyek a különös kizárások a Privilege Assistance szolgáltatásoknál?

A biztosító – az általános kizárásokon túlmenôen – nem nyújt Assistance szolgáltatást az alábbi esetekben: 
– ha a biztosított gépjármû a biztosítási esemény idôpontjában nem rendelkezik érvényes mûszaki vizsgával,
– a biztosított személy egyéb biztosítási szerzôdése alapján rendezhetô igények esetén,
– a magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazgatási szervek intézkedései/rendelkezései során keletkezô igények

esetén,
– a biztosított gépjármû túlterhelése vagy szakszerûtlenül, jogszerûtlenül végzett üzemeltetése, vontatása okán bekövetkezett

biztosítási esemény esetén,
– a biztosított jármû nem rendeltetésszerû használata okán bekövetkezett biztosítási esemény esetén,
– mûszaki hiba okán bekövetkezett biztosítási esemény esetén, amennyiben a biztosított jármû 8 évesnél idôsebb (jármû ko-

rának meghatározása: biztosítási esemény évébôl le kell vonni az alvázszám alapján megállapítható gyártási évet),
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– a szerzôdés megkötésekor a jármû már nem volt menetképes állapotban, illetve, ha a biztosítási esemény abból adódott,
hogy a jármû menetkészségét egy korábbi meghibásodást követôen csak ideiglenesen állították helyre,

– a biztosítási esemény autóversenyen, arra való felkészülés közben, vagy megbízhatósági-, illetve teljesítményteszt során történt,
– a biztosítási esemény bekövetkeztekor a forgalomban résztvevô gépjármû vezetôjének nem volt érvényes vezetôi engedélye,
– ha a gépjármûvet biztosítottnak nem minôsülô személy vezette.

Amennyiben a kizáró ok csak a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követôen állapítható meg, úgy biztosított köteles az ez-
zel felmerült költségeket a biztosítónak megtéríteni.

Melyek a különös kizárások a Privilege baleseti szolgáltatásoknál?

A biztosító – az általános kizárásokon túlmenôen – nem nyújt baleseti szolgáltatást:

– arra a személyre, akinek az elmezavara, öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete okozta a balesetet,
– napszúrás, hôguta, fagyás következtében fellépett egészségkárosodásra,
– a jármû karbantartása, javítása során bekövetkezett balesetekre,
– a jármûbe történô be- és kiszállás közben bekövetkezett balesetekre,
– a baleset elôtt már maradandóan károsodott testrészekre,
– amennyiben a károsult védelme a baleset idôpontjában nem felelt meg a jogszabályban elôírt követelményeknek és ez oko-

zati összefüggésben állt a biztosítási esemény bekövetkeztével (pl. nem volt becsatolva a biztonsági öve, nem használt gye-
rekülést, a jármûben többen utaztak a forgalmi engedélyben meghatározottnál, stb.).

Melyek a különös kizárások a Privilege poggyászkár szolgáltatásoknál?

A biztosító – az általános kizárásokon túlmenôen – nem nyújt poggyászkár szolgáltatást:

– az ékszerekben, nemesfémekben, drágakövekben, takarékbetétben, értékpapírokban, okmányokban, képzômûvészeti alko-
tásokban, iparmûvészeti és népipar-mûvészeti tárgyakban, antik tárgyakban, katalogizált gyûjteményekben, dísztárgyakban,
valamint a készpénzben és pénzt helyettesítô eszközökben keletkezett károkra,

– a szellemi tevékenységgel összefüggô alkotásokban, valamint ipari, mezôgazdasági, kereskedelmi tevékenységhez kapcsoló-
dó anyagokban, termékekben, szállított munkaeszközökben, továbbá hangszerekben és az élelmiszerekben keletkezett ká-
rokra.

Nem téríti meg továbbá a biztosító a kárt, amennyiben

– a casco alapbiztosítás alapján a gépjármûben bekövetkezett kár önrész alatti,
– a jármûben, vagy jármûvön szállított vagyontárgy nem volt megfelelôen rögzítve,
– lopás kár esetén a biztosított nem tett rendôrségi feljelentést,
– a szállított vagyontárgy károsodása és a biztosított jármû károsodása között nincs okozati összefüggés, illetve a gépjármû

nem sérült,
– a biztosított vagyontárgyakat nem a KRESZ elôírásainak megfelelôen szállították,
– lopás esetén a biztosított vagyontárgyakat ôrizetlenül, a gépjármûben kívülrôl látható módon és helyen tartották (pl. utastér).

Mikor és hogyan szûnhet meg a biztosítási szerzôdés?

Szerzôdés lejárata

A határozott idejû szerzôdés a szerzôdésben megjelölt idôpontban megszûnik.

Felmondással

A szerzôdés bármelyik fél részérôl a biztosítási idôszak végére, írásban mondható fel. A felmondási idô 30 nap.

Érdekmúlással

Érdekmúlással szûnik meg a szerzôdés a jármû tulajdonjogának megváltozásakor, illetve a jármû forgalomból történô végleges
kivonásakor, valamint totálkár esetén. Megszûnik a szerzôdés, illetôleg annak megfelelô része, ha a biztosítási esemény bekö-
vetkezése lehetetlenné válik.
A jármû forgalomból történô ideiglenes kivonása esetén a casco szerzôdés nem szûnik meg, és a szerzôdés nem szüneteltethetô.
Érdekmúlással szûnik meg a szerzôdés, ha totálkár esetén a biztosító a casco szerzôdés alapján szolgáltatást nyújt.

Díjfizetés elmaradásával

Amennyiben az esedékessé vált biztosítási díjat az esedékességet követô 30 napon belül nem fizették meg, a szerzôdés a díjfi-
zetés esedékességét követô 30. napon megszûnik, kivéve, ha a biztosító a díjfizetésre halasztást adott, vagy a díjkövetelését bí-
rósági úton érvényesítette. A megszûnt szerzôdésre történô díjfizetéssel a szerzôdés nem lép újra hatályba.

Ôszintén reméljük, hogy biztosítási termékünk elnyerte tetszését.

A jövôbeni sikeres együttmûködés reményében:

Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
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A Groupama Biztosító Zrt. (székhely és levelezési cím: 1114
Budapest, Hamzsabégi út 37., a továbbiakban: Biztosító) a
biztosítási díj megfizetése ellenében – a jelen feltételekben
meghatározott esetekben és mértékben – megtéríti a bizto-
sított jármûben, annak alkatrészeiben és tartozékaiban kelet-
kezett kárt, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújt.

1. A biztosítás tárgya

A biztosított jármû (a továbbiakban jármû) a szerzôdésben
megnevezett, érvényes magyar hatósági jelzésekkel és doku-
mentumokkal ellátott jármû. A jármû a szerzôdésben feltün-
tetett állapotban és felszereltséggel van biztosítva. A jármû
állapota és felszereltsége új jármû esetén a számlában, hasz-
nált jármû esetén az ajánlat kötelezô mellékletét képezô ál-
lapotlapban feltüntetettek szerint kerül megállapításra.
Jelen szerzôdés alapján a biztosító nem vállal kockázatot
taxiként üzemeltetett, valamint bérleti szerzôdés alapján egy
évnél rövidebb idôre bérbe adott jármûre.

Jármûnek minôsül a jelen szerzôdés szempontjából:

– személygépkocsi,
– tehergépkocsi,
– vontató,
– pótkocsi,
– autóbusz.

2. A szerzôdés alanyai 

2.1. Biztosító

Groupama Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság

2.2. Szerzôdô

A jármû tulajdonosa, vagy más, a jármû megóvásában érde-
kelt személy. A biztosítási díj fizetésére a szerzôdô köteles.

2.3. Biztosított

A jármû tulajdonosa. Privilege biztosítás esetén biztosított az
ott meghatározott személyek, illetve a poggyász tulajdono-
sa. A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, ha a
szerzôdésben nincs kedvezményezett, (engedményes) meg-
nevezve.

2.4. Kedvezményezett (engedményes)

A szerzôdésben megjelölt személy. Ha a szerzôdésben ked-
vezményezett van megnevezve, a biztosító szolgáltatására ô
jogosult.
Kedvezményezettet lehet megnevezni a vagyonbiztosítási és
a balesetbiztosítási szolgáltatásra egyaránt.

3. A szerzôdés területi hatálya

Magyarország, és a mindenkor érvényes Nemzetközi Zöld-
kártya Egyezmény európai tagországainak területe a Privile-
ge biztosításban meghatározott eltérésekkel.

4. A szerzôdés idôbeni hatálya

A biztosítási szerzôdés – ha a felek írásban másképp nem ál-
lapodnak meg – határozatlan idôtartamra jön létre. A hatá-
rozatlan idôtartamra kötött szerzôdések esetén a biztosítási
idôszak egy év. Minden évben annak a hónapnak az elsô
napja a biztosítás évfordulója, amelyben a biztosító kocká-
zatviselése kezdôdik, amely egyben a következô biztosítási
idôszak elsô napja. Az elsô biztosítási idôszak így esetenként
rövidebb lehet, mint egy év.

4.1. A kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselése, a szerzôdés létrejötte esetén, az
elsô díj biztosító részére történô befizetését követô nap 0
órakor indul, feltéve, hogy a felek másképpen nem állapod-
tak meg. Amennyiben a biztosítás tárgya használt jármû, úgy
a kockázatviselés kezdô idôpontja legkorábban a jármû
szemléjét követô nap 0 órája lehet.

4.2. A szerzôdés megszûnése

4.2.1. A szerzôdés lejárata

A határozott idejû szerzôdés a szerzôdésben megjelölt
idôpontban megszûnik.

4.2.2. Felmondás

A szerzôdés bármelyik fél részérôl a biztosítási idôszak
végére, írásban mondható fel. A felmondási idô 30 nap.

4.2.3. Érdekmúlás

Érdekmúlással szûnik meg a szerzôdés a jármû tulaj-
donjogának megváltozásakor, illetve a jármû forgalom-
ból történô végleges kivonásakor, valamint totálkár ese-
tén. Megszûnik a szerzôdés, illetôleg annak megfelelô
része, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetet-
lenné válik. A jármû forgalomból történô ideiglenes ki-
vonása esetén a casco szerzôdés nem szûnik meg, és a
szerzôdés nem szüneteltethetô.

4.2.4. Díjfizetési elmaradás

Amennyiben az esedékessé vált biztosítási díjat az ese-
dékességet követô 30 napon belül nem fizették meg, a
szerzôdés a díjfizetés esedékességét követô 30. napon
megszûnik, kivéve, ha a biztosító a díjfizetésre halasztást
adott, vagy a díjkövetelését bírósági úton érvényesítette.

4.2.4.1. Utólagos díjfizetés

A megszûnt szerzôdésre történô díjfizetéssel a szerzô-
dés nem lép újra hatályba.

5. Biztosítási esemény, kizárás, 
mentesülés

5.1. A biztosítási események

5.1.1. Fizikai károsodás (sérülés, rongálódás)

A jármûben hirtelen fellépô, baleseti jellegû külsô erô-

3Authentique, Dynamique,
Privilege
Casco biztosítási feltételek
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hatás, természeti csapás, rongálás, tûz által keletkezett
fizikai károsodás.

5.1.2. Lopás, rablás

A jármû vagy alkatrészeinek, tartozékainak ellopása,
önkényes elvétele, elrablása és az ilyen cselekményekkel
összefüggésben keletkezett fizikai károsodás.

5.1.3. A Privilege biztosításban külön meghatáro-

zott biztosítási események

5.2. Kizárások

Nem nyújt szolgáltatást a biztosító:
– ha a jármûvön hatósági engedélyhez kötött átalakítást

végeztek, de a szükséges engedélyt a káresemény elôtt
nem szerezték meg, és a káresemény összefüggésben van
az átalakítással,

– a baleseti jellegû biztosítási esemény idôpontjában a jár-
mû nem rendelkezett érvényes mûszaki vizsga igazolás-
sal,

– a jármû olyan felszereléseiben keletkezett károkra, ame-
lyeket az érvényes hatósági elôírások tiltanak, vagy külön
engedélyhez kötnek, de a szükséges engedélyt a kárese-
mény elôtt nem szerezték meg,

– a jármûrôl leszerelt alkatrészekben, tartozékokban kelet-
kezett károkra,

– a jármû üzem- és kenôanyagaiban keletkezett károkra,
– a jármûbôl szerszám nélkül kivehetô audioberendezés el-

lopása miatti kárra,
– a nem gyárilag beszerelt, nem levehetô elôlappal rendel-

kezô audioberendezés ellopása miatti kárra,
– nyitott utasterû (cabrio) gépjármû esetén az utastérbôl el-

tulajdonított bármely alkatrész vagy felszerelés ellopásá-
val, vagy megrongálásával okozott kárra.

– a jármû értékcsökkenésére,
– az egyébként javítható alkatrész kicserélése esetén fellé-

pô többletköltségre,
– a biztosítási esemény következtében sérült alkatrészeken

kívüli részek fényezési költségére,
– a nem baleseti jelleggel bekövetkezett károkra (pl. mû-

szaki hiba, elhasználódás, fagyás, stb.),
– a jármûvet autóverseny, vagy arra való felkészülés részt-

vevôjeként ért károkra,
– a jármû rakodása közben, annak következményeként ke-

letkezett károkra,
– a jármû rakományának elmozdulása miatt keletkezett ká-

rokra,
– a jármûben szállított gyúlékony, robbanó, maró, korrodá-

ló anyagok által elôidézett, vagy általuk súlyosbított ká-
rokra (a súlyosbítás mértékének megfelelô részre),

– a radioaktív sugárzás által okozott károkra,
– a környezetszennyezés által okozott károkra,
– azokra a károkra, amelyek felkelés, tüntetés, zavargás,

sztrájk, terrorcselekmények, háború következtében kelet-
keztek, függetlenül attól, hogy az említett események hi-
vatalos formában (engedély, hadüzenet) zajlottak-e,

– a közlekedésen kívül munkavégzésre is alkalmas jármû-
ben keletkezett kárra, ha a kár munkavégzés közben,
vagy a közlekedésre elôkészítés során keletkezett,

– ha a kár késedelmes bejelentése miatt lényeges körülmé-
nyek kideríthetetlenné váltak,

– ha a kár bekövetkezte okozati összefüggésben van azzal,
hogy a természetes személy szerzôdô, biztosított, vagy
velük egy háztartásban élô hozzátartozójuk, illetve  a
nem természetes személy szerzôdô,  biztosított – a jármû
megóvásában közvetlenül érdekelt – tagja, alkalmazottja,
vagy megbízottja, vagy a jármûvet jogosan használó más
személy a jármûvet a jármû vezetésére érvényes gépjár-
mûvezetôi engedély nélkül, vagy kábítószer, vagy a veze-

tési képességeket hátrányosan befolyásoló egyéb szer,
vagy alkohol hatása alatt (0,8 ezreléket elérô véralkohol
szint) vezette.

Nem nyújt szolgáltatást a biztosító a lopáskárok és az ennek
következtében keletkezett egyéb károk esetében, amennyi-
ben:
– a jármûvet nem zárták le megfelelôen,
– a jármû a lopás idôpontjában nem állt a szerzôdésben

megnevezett, illetéktelen használat ellen védô rendszer
védelme alatt,

– a jármû zárainak megrongálása után, a lopás elleni védel-
mi rendszer meghibásodása után, illetve a jármû kulcsai-
nak elvesztését követôen nem gondoskodtak haladéktala-
nul a zárak és a lopás elleni védelmi rendszer szakszerviz-
ben történô átkódolásáról, vagy cseréjérôl, addig pedig a
jármû védett helyen történô tárolásáról,

– nem gondoskodtak a jármû kulcsainak zárt, vagy megfe-
lelôen ôrzött helyen történô tárolásáról,

– a biztosított nem tudott hitelt érdemlô módon elszámolni
a jármûhöz tartozó összes kulccsal, jármû forgalmi enge-
délyével, illetve törzskönyvével,

– a jármû audioberendezésének ellopását követôen, a bizto-
sított nem tudott hitelt érdemlô módon elszámolni a be-
rendezés lopás elleni védelmét szolgáló, levehetô alkatré-
szével.

A jelen szerzôdés vonatkozásában kulcs: a jármû ajtajainak
lezárására és kinyitására, az illetéktelen használat elleni vé-
delmi rendszer ki- és bekapcsolására szolgáló, a jármûhöz
rendszeresített eszközök.

A jelen szerzôdés vonatkozásában nyilvánosság számára
nyitva álló területen (strand, uszoda, stb.) zárt helynek minô-
sül: az erre a célra létesített értékmegôrzô.

Nem tekinthetô megfelelôen lezártnak a gépjármû, ha bár-
melyik zárbetét hiányzik, vagy oly módon rongálódott, hogy
a zár a jármû kulcsainak használata nélkül mûködtethetô, il-
letve az ablakai a lopás idôpontjában nem voltak zárt álla-
potban.

Nem nyújt szolgáltatást a biztosító a rabláskárok és az ennek
következtében keletkezett egyéb károk esetében, amennyi-
ben bizonyítja, hogy a jármû illetéktelen használat ellen vé-
dô rendszerét nem rendeltetésszerûen használták, vagy az a
rablás idôpontjában nem volt mûködôképes.

Nem nyújt szolgáltatást a biztosító, amennyiben bebizonyo-
sodik, hogy a biztosított a kárrendezés szempontjából lénye-
ges körülményt elhallgat, vagy a kárrendezés során a bizto-
sítót megtéveszti olyan tény tekintetében, amely a biztosító
fizetési kötelezettségére, vagy annak mértékére kihatással
van.

5.3. Mentesülés

Mentesül a biztosító mindennemû szolgáltatási kötelezettsé-
ge alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen:
– a biztosított, illetôleg a szerzôdô fél,
– velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk,
– a biztosítottnak a vezetô, továbbá a biztosított vagyontár-

gyak kezelésével együtt járó munkakört betöltô alkalma-
zottjai, megbízottjai, 

– a biztosított jogi személynek a vezetô, továbbá a biztosí-
tott vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört be-
töltô tagjai vagy szervei szándékosan vagy súlyosan gon-
datlanul okozták.
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Különösen akkor minôsül súlyosan gondatlanul okozottnak
a kár, ha:
– szakszerûtlen üzemeltetés okozta,
– a jármû elhanyagolt mûszaki állapotának következménye,
– a tûzrendészeti elôírások megsértésének következménye.

5.4. Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség

A szerzôdô és a biztosított köteles a kárt a tôle elvárható mó-
don megelôzni illetve enyhíteni, továbbá a biztosító káreny-
hítési célú utasításait betartani. A kármegelôzés érdekében a
szerzôdô és a biztosított köteles a jármû kulcsait oly módon
tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Lo-
pás-, illetve rabláskár esetén, továbbá külföldön bekövetke-
zett bármilyen kárnál, kárenyhítési tevékenység csak a bizto-
sítóval történt elôzetes egyeztetést követôen végezhetô.

6. A kár bejelentése

A kárt annak észlelését követôen haladéktalanul, de legkésôbb
2 munkanapon belül kell írásban a biztosítónak bejelenteni.
Tûzkárt a tûzoltóságon, lopáskárt és rabláskárt a rendôrsé-
gen is haladéktalanul be kell jelenteni. A hatósági eljárást le-
záró határozatot a biztosítónak be kell mutatni. Ha a jármû
a késôbbiekben megkerül, ezt a tényt 2 munkanapon belül
be kell a biztosítónak jelenteni.
A kár bejelentésekor be kell mutatni minden olyan iratot,
amely a biztosítási esemény, a jogosultság és a kár mértékének
megállapításához szükséges. A jármû ellopása, elrablása ese-
tén a biztosítottnak, szerzôdônek a jármûhöz tartozó összes
kulccsal hitelt érdemlôen el kell számolnia, továbbá a gépjár-
mû forgalmi engedélyét vagy az annak bevonásáról szóló
rendôrségi határozatot be kell mutatnia. A jármû audioberen-
dezésének ellopása esetén le kell adni a biztosítónak a beren-
dezés lopás elleni védelmét szolgáló, levehetô alkatrészét.
Privilege biztosítással kapcsolatos kárbejelentésekre az ott
meghatározott külön szabályok az irányadóak.

6.1. Elévülési idô

A szerzôdésbôl eredô kártérítési igények elévülési ideje egy év.

7. A biztosítási szolgáltatások

AUTHENTIQUE
Totálkár és lopáskár fedezet választása esetén a biztosító csak a
jelen feltételek 7.1. pontjában foglalt szolgáltatásokat nyújtja.

7.1. A jármû pótlási költségeinek térítése

A jármû pótlási költsége, a jármû káresemény idôpontjában
fennálló magyarországi piaci értéke, de legfeljebb a magyar-
országi Eurotax katalógus, vagy az Eurotax ETAX jármûérté-
kelô programja alapján számított érték.

A jármû pótlásának költségét téríti meg a biztosító, ha:
– a jármû a biztosítási esemény következtében olyan mér-

tékben károsodik, hogy helyreállítási költsége meghaladja
a káridôponti érték 80%-át

– a jármûvet ellopták, vagy elrabolták, és a rendôrségi felje-
lentéstôl számított 60 napon belül nem került meg.

7.1.1. Maradvány (roncs) érték

A biztosító a maradvány (roncs) átvételére nem kötelez-
hetô. Amennyiben a biztosító a maradványt (roncsot)
nem vette át, a megállapított kárösszegbôl levonja a
maradvány (roncs) értékét.

DYNAMIQUE
Teljes körû casco fedezet választása esetén a biztosító a jelen
feltételek 7.1. pontjában foglaltakon túlmenôen a 7.2. pont-
ban felsorolt összes szolgáltatást nyújtja.

7.2. Helyreállítási költségek térítése

A biztosító megtéríti a biztosítási esemény következtében ke-
letkezett fizikai károsodások magyarországi javítómûhelyben
elvégzett, szakszerû helyreállításának számlával igazolt költsé-
gét. Bizonylatok hiányában a felek a becsült kár összegszerû-
sége tekintetében megállapodást köthetnek, amelynek alapja
a biztosító által kalkulált, a kár idôpontjában alkalmazott átla-
gos nettó (áfa nélküli) helyreállítási költség. A biztosító az új al-
katrészekkel történô helyreállítás költségét téríti meg.
Az életvédelmi-, biztonsági berendezések (légzsák, biztonsá-
gi öv) károsodásának helyreállításával kapcsolatos költsége-
ket a biztosító kizárólag szakszervizben történt, számlával
igazolt javítás vagy csere esetén téríti meg.

7.2.1. Egyéb szolgáltatások

A biztosító megtéríti a biztosítási esemény következté-
ben felmerült, indokolt szállítási, tárolási, ôrzési költsé-
gek számlával igazolt összegét.

7.2.2. A kártérítés korlátozása az audioberendezés

lopáskára esetén

A jármû nem gyárilag beszerelt audioberendezésének
helyreállítási, vagy pótlási költsége címén a biztosító
csak számlával igazolt költséget, az önrészesedés levo-
nása után legfeljebb 100 000 Ft-ot fizet ki.

PRIVILEGE
Privilege szolgáltatási csomag választása esetén – az 1. pontban
megjelölt jármûvek közül kizárólag bérbeadás útján nem hasz-
nosított személygépkocsi és 3500 kg össztömeg alatti teher-
gépkocsi vonatkozásában –, a biztosító a jelen feltételek 7.1. és
7.2. pontjában felsoroltakon túlmenôen az alábbiak szerinti
többletkockázatokat vállalja és többletszolgáltatásokat nyújtja.
A Privilege csomag kiegészítô kockázatai és szolgáltatásai
vonatkozásában biztosított, aki a biztosítási esemény bekö-
vetkeztekor a gépjármû tulajdonosának jogszerû engedélye
alapján a jármûvet vezeti, illetve akik egyidejûleg a biztosított
személy által vezetett jármûben utasként tartózkodnak, kivé-
ve az autóstopposként utazó személyt.
A Privilege biztosítás alapján nyújtott szolgáltatásokból a biz-
tosító nem von le önrészesedést.

7.3. PRIVILEGE ASSISTANCE 

Az Assistance szolgáltató a nap 24 órájában, 

belföldrôl és külföldrôl egyaránt hívható,  

az alábbi telefonszámon: 

+ 36-1-458 44 28

7.3.1. Biztosítási esemény

A jelen feltételek szerinti, 5.1. pontban megjelölt bizto-
sítási események okán bekövetkezett, ill. a biztosított
gépjármû mûszaki meghibásodása, üzemzavara miatti
menetképtelenség.

7.3.2. Biztosítási szolgáltatások

A biztosító az általa megbízott Europ Assistance Ma-
gyarország Kft. (továbbiakban: Megbízott) országos és
nemzetközi segítségnyújtási hálózatával együttmûköd-
ve az alábbi alap és kiegészítô szolgáltatások teljesítésé-
re vállal kötelezettséget.

7.3.3. Privilege Assistance alapszolgáltatások

7.3.3.1. Helyszíni javítás

A biztosítási esemény bejelentését követôen a Megbí-
zott segélyautót vagy autómentôt küld a helyszínre,
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melynek szakembere – szükségjavítás útján – megkísér-
li a biztosított jármûvet menetképessé tenni. A helyszín-
re történô egyszeri kiszállás és az ott történô javítás
számlával igazolt munkadíját belföldön vagy külföldön,
a jelen feltételben meghatározott szolgáltatási limitig a
biztosító, az ezt meghaladó részt a biztosított viseli.
A helyszínen történô szükségjavítás során esetlegesen
felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem fedezi.
Amennyiben a biztosítási esemény helyszínére (útsza-
kaszra) vonatkozó szolgáltatási kizárólagosság miatt a
biztosított személy nem veheti igénybe a Megbízott ál-
tal küldött szakember szolgáltatását, úgy a biztosító a
számlával igazolt költséget a biztosítottnak téríti meg. 

7.3.3.2. Autómentôvel való szállítás

Amennyiben a biztosítási esemény következtében me-
netképtelen biztosított gépjármûvet a helyszínen nem
lehet menetképes állapotba hozni, a Megbízott által a
helyszínre küldött autómentô a biztosított gépjármûvet
a benne lévô személyes poggyásszal együtt javítómû-
helybe vagy a kötvényben szereplô lakóhelyre szállítja.
A  szállítás költségét belföldön vagy külföldön, a jelen
feltételben meghatározott szolgáltatási limitig a biztosí-
tó, az ezt meghaladó részt a biztosított viseli. Amennyi-
ben a biztosítási esemény helyszínére (útszakaszra) vo-
natkozó szolgáltatási kizárólagosság miatt a biztosított
személy nem veheti igénybe a Megbízott által küldött
szakember szolgáltatását, úgy a biztosító a számlával
igazolt költséget a biztosítottnak téríti meg. 

7.3.3.3. Gépjármûtárolás 

Amennyiben a biztosított gépjármû a javítómûhelybe
történô szállítás során a szerviz nyitvatartási ideje vagy
fogadókészségének korlátozása miatt várakozni kény-
szerül és biztonságos éjszakai tárolást igényel, a tárolást
a Megbízott megszervezi. A  tárolás költségét belföldön
vagy külföldön, a jelen feltételben meghatározott szol-
gáltatási limitig a biztosító, az ezt meghaladó részt a
biztosított viseli.

7.3.3.4. Szolgáltatási limit

A Privilege Assistance alapszolgáltatásokra összevont biz-
tosítási limit kerül meghatározásra, melynek mértéke
40.000,- HUF/biztosítási idôszak. Amennyiben az
igénybe vett szolgáltatás ellenértéke az összevont limitet
meghaladja, úgy az ezt meghaladó összeget a biztosított
közvetlenül a szolgáltatást nyújtónak köteles megfizetni.
Külföldön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán de-
vizában jelentkezô szolgáltatás esetén a biztosító a limit
meghatározásánál a káridôponti, a Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott középárfolyamot veszi figyelembe.

7.3.4. Privilege Assistance kiegészítô szolgáltatások

7.3.4.1. Lakóhelyre történô hazautazás

Amennyiben a biztosított gépjármûvet a biztosítási ese-
mény bekövetkezését követô 24 órán belül nem lehet
menetképes állapotba hozni, a Megbízott megszervezi
a biztosított személy belföldrôl vagy külföldrôl történô
hazautazását.

A  hazautazás költségét belföldrôl vagy külföldrôl – a
belföldi, ill. külföldi II. osztályú vonatjegy vagy távolsági
buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön fel-
használt menetjegyek árát, továbbá a taxi szolgáltatás
számlával igazolt költségét – a jelen feltételben megha-
tározott szolgáltatási limitig a biztosító, az ezt meghala-
dó részt a biztosított viseli.

7.3.4.2. Úticélhoz történô továbbutazás

Amennyiben a biztosítási esemény következtében me-
netképtelen biztosított gépjármûvet a biztosítási ese-
mény bekövetkezését követô 24 órán belül nem lehet
menetképes állapotba hozni, erre irányuló igény esetén
a Megbízott megszervezi a biztosított személy tovább-
utazását az úticélhoz.

A  továbbutazás költségét belföldrôl vagy külföldrôl - a
belföldi, ill. külföldi II. osztályú vonatjegy vagy távolsági
buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön fel-
használt menetjegyek árát, továbbá a taxi szolgáltatás
számlával igazolt költségét - a jelen feltételben megha-
tározott szolgáltatási limitig a biztosító, az ezt meghala-
dó részt a biztosított viseli.

7.3.4.3. Visszautazás a megjavított jármûért

A biztosító megtéríti a megjavított biztosított gépjármû
átvétele érdekében szükséges, a biztosított személy,
vagy megbízottja utazásának költségét – a belföldi, ill.
külföldi II. osztályú vonatjegy vagy távolsági buszjegy és
a helyi tömegközlekedési eszközökön felhasznált me-
netjegyek árát, továbbá a taxi szolgáltatás számlával iga-
zolt költségét – a bejelentett lakóhelytôl vagy az úticél-
tól a szerelômûhelyig 1 fô részére. Az utazási költséget
a jelen feltételben meghatározott szolgáltatási limitig a
biztosító, az ezt meghaladó részt a biztosított viseli. A
megjavított biztosított gépjármû átvételét követôen a
felmerülô üzemanyagköltség, útdíjak és egyéb járulékos
költségek nem tartoznak a biztosító kockázati körébe. 

7.3.4.4. Bérgépjármû igénybevétele

Amennyiben a biztosítási esemény következtében me-
netképtelen biztosított gépjármûvet a biztosítási ese-
mény bekövetkezését követô 24 órán belül nem lehet
menetképes állapotba hozni, a biztosított személy ré-
szére a Megbízott – belföldi és külföldi, gépjármû köl-
csönzéssel foglalkozó szerzôdéses partnerei mindenkor
hatályos kölcsönzési feltételeinek figyelembevételével –
saját vezetésû bérgépjármû igénybevételét szervezi
meg. A belföldön vagy külföldön igénybe vett bérgép-
jármû számlával igazolt költségét a jelen feltételben
meghatározott szolgáltatási limitig a biztosító, az ezt
meghaladó részt a biztosított viseli.

A biztosító által nyújtott fedezet nem terjed ki a bérgép-
jármûvön keletkezett károkra, sérülésekre, a jármû ello-
pásából, elsikkasztásából vagy a jármû késedelmes
visszaszolgáltatásából eredô költségekre, valamint az út-
díj, átkelési díj, alagút-, üzemanyag- és egyéb költségek-
re. Amennyiben a biztosított személy a bérgépjármû át-
vételekor a szolgáltató partner részére az esetlegesen
felmerülô költségekre elôleget köteles biztosítani, ennek
összege a szolgáltatási limiten belül elszámolható.

7.3.4.5. Éjszakai szállás 

Amennyiben a biztosítási esemény következtében me-
netképtelen biztosított gépjármûvet a biztosítási ese-
mény bekövetkezését követô 24 órán belül nem lehet
menetképes állapotba hozni (pl. a szerelômûhely nyitva-
tartási ideje vagy a javítás elhúzódása miatt), és ezért a
biztosított jármûvel a biztosított személy nem tudja
folytatni útját, a Megbízott megszervezi a biztosított
személy éjszakai szállását belföldön vagy külföldön,
szállodában vagy panzióban. A szállás számlával igazolt
költségét a jelen feltételben meghatározott szolgáltatá-
si limitig a biztosító, az ezt meghaladó részt a biztosított
viseli.
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7.3.4.6. Szolgáltatási limit

A Privilege Assistance kiegészítô szolgáltatásokra össze-
vont biztosítási limit kerül meghatározásra, melynek mér-
téke 45.000,- HUF/biztosítási idôszak. Amennyiben az
igénybe vett szolgáltatás ellenértéke az összevont limitet
meghaladja, úgy az ezt meghaladó összeget a biztosított
közvetlenül a szolgáltatást nyújtónak köteles megfizetni.
Külföldön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán
devizában jelentkezô szolgáltatás esetén a biztosító a li-
mit meghatározásánál a káridôponti, a Magyar Nemze-
ti Bank által meghatározott középárfolyamot veszi fi-
gyelembe.

7.3.5.Területi hatály

A Privilege Assistance biztosítási szolgáltatás Magyaror-
szág, és a mindenkor érvényes Nemzetközi Zöldkártya
Egyezmény európai tagországainak területére érvényes.
Törökország ázsiai területére a Privilege Assistance biz-
tosítási szolgáltatás fedezete nem terjed ki.

7.3.6. Biztosítási esemény bejelentése

A biztosított személy a biztosítási esemény bekövetkez-
te után azonnal, de legkésôbb az azt követô 3 órán be-
lül köteles a biztosítási eseményt a Megbízott útján a
biztosító részére a biztosító által megadott elérhetôsé-
gek egyikén bejelenteni. A fedezet, jogalap és összeg-
szerûség megállapításához szükséges felvilágosítást
meg kell adni, és lehetôvé kell tenni a bejelentés és a
felvilágosítás tartalmának ellenôrzését. A bejelentéskor
a biztosítottnak kell megjelölnie, hogy milyen alap-, il-
letve kiegészítô szolgáltatásokat kíván igénybe venni. A
bejelentést követôen a biztosító Megbízottja megadja a
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást
és egyezteti a biztosítottal a szükséges teendôket. A
biztosító Megbízottja tájékoztatja a biztosítottat arról is,
ha valamely kért szolgáltatás igénybevétele objektív ok-
ból (pl. kizárólagosság) nem lehetséges, és felvilágosítja
az ez esetben szükséges teendôkrôl.  A biztosított a biz-
tosító, illetve a Megbízott hibátlan teljesítése érdekében
az egyeztetés során kapott instrukcióknak megfelelôen
köteles eljárni. A kiválasztott szolgáltatás utólagos mó-
dosítása a Megbízott munkatársával történt egyeztetést
követôen, az újabb megállapodásnak megfelelôen le-
hetséges. A módosítással esetlegesen felmerülô több-
letköltségek a szolgáltatási limiten belül térülnek.

A 7.3.1. pontban meghatározott biztosítási eseménnyel
kapcsolatos egyéb bejelentéseket, okiratok megküldé-
sét szintén a Megbízott felé kell teljesíteni.

7.3.7. A biztosító szolgáltatásának esedékessége

és lebonyolítása

A biztosító Megbízottja a segélyhívás beérkezése után,
és az egyeztetés lefolytatását követôen haladéktalanul
megkezdi a biztosítási szolgáltatás megszervezését. En-
nek folyamatáról, illetve esetleges akadályairól Megbí-
zott a biztosítottat szükség szerint tájékoztatja.

Amennyiben a nyújtott szolgáltatás értéke nem haladja
meg a biztosítási összeget (szolgáltatási limit), biztosító
a szolgáltatás indokolt és igazolt ellenértékét a szolgál-
tatást nyújtónak megtéríti.
A szolgáltatás ellenértékének biztosítással nem fedezett
(pl. alkatrész) vagy egyébként a szolgáltatási limitet
meghaladó részét biztosított közvetlenül köteles a szol-
gáltatást nyújtónak megtéríteni.
Ha a biztosított az alap-, illetve a kiegészítô szolgáltatá-
sokon belül több szolgáltatást is igénybe vesz, a térítés
ez esetben is kizárólag az adott szolgáltatási körre vo-
natkozó, szolgáltatási limit keretein belül történik. 

Amennyiben a szolgáltatás nyújtása a biztosító Megbí-
zottja részérôl nem volt lehetséges, a biztosított a  külsô
szolgáltató által kiállított számlát köteles megôrizni, és azt
Megbízottnak legkésôbb az esemény bekövetkezését kö-
vetô 15 napon belül benyújtani. A biztosító a számla alap-
ján a szolgáltatás ellenértékét - legfeljebb a szolgáltatási
limit erejéig - a számla beérkezését követô 15 napon be-
lül közvetlenül biztosított részére téríti meg. A térítés kül-
földön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán is fo-
rintban történik, a káridôponti, a Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott középárfolyamnak megfelelôen.

7.3.8. Kizárások a Privilege Assistance szolgáltatás

vonatkozásában

A biztosító – a jelen feltételekben felsorolt általános ki-
zárásokon túlmenôen – nem nyújt assistance szolgálta-
tást az alábbi esetekben: 
– ha a biztosított gépjármû a biztosítási esemény idô-

pontjában nem rendelkezik érvényes mûszaki vizsgá-
val,

– a biztosított személy egyéb biztosítási szerzôdése
alapján rendezhetô igények esetén,

– a magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve ál-
lamigazgatási szervek intézkedései/rendelkezései so-
rán keletkezô igények esetén,

– a biztosított gépjármû túlterhelése vagy szakszerûtle-
nül, jogszerûtlenül végzett üzemeltetése, vontatása
okán bekövetkezett biztosítási esemény esetén,

– a biztosított jármû nem rendeltetésszerû használata
okán bekövetkezett biztosítási esemény esetén,

– mûszaki hiba okán bekövetkezett biztosítási esemény
esetén, amennyiben a biztosított jármû 8 évesnél idô-
sebb (jármû korának meghatározása: biztosítási ese-
mény évébôl le kell vonni az alvázszám alapján meg-
állapítható gyártási évet)

– a szerzôdés megkötésekor a jármû már nem volt me-
netképes állapotban, illetve, ha a biztosítási esemény
abból adódott, hogy a jármû menetkészségét egy ko-
rábbi meghibásodást követôen csak ideiglenesen állí-
tották helyre,

– a biztosítási esemény autóversenyen, arra való fel-
készülés közben, vagy megbízhatósági-, illetve telje-
sítményteszt során történt,

– a biztosítási esemény bekövetkeztekor a forgalom-
ban résztvevô gépjármû vezetôjének nem volt érvé-
nyes vezetôi engedélye,

– ha a gépjármûvet biztosítottnak nem minôsülô sze-
mély vezette.

Amennyiben a kizáró ok csak a szolgáltatás nyújtásának
megkezdését követôen állapítható meg, úgy biztosított
köteles az ezzel felmerült költségeket a biztosítónak
megtéríteni.

Nem téríti a biztosító a biztosítási eseménnyel kapcso-
latban felmerült költségek közül az alábbiakat:
– az üzemanyagköltségek, 
– a biztosító Megbízottjával elôzetesen nem egyezte-

tett költségek, a Megbízott hozzájárulása nélkül
igénybe vett szolgáltatások költségei, illetve azon
költségek, melyek a segítségnyújtási esemény bekö-
vetkezése nélkül is felmerültek volna (pl. étkezés),

– a bérgépjármû szolgáltatás igénybevételekor az útdí-
jak, alagút-, átkelési-, és egyéb díjak,

– a poggyász szállítási- vagy postaköltségei, amennyiben
azok nem szállíthatók együtt a biztosított személlyel,

– a nem eredeti számlákkal igazolt költségek és kiadá-
sok.
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7.3.9. Egyebek

Megbízott elérhetôsége:

EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG Kft.

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

Tel.: + 36-1-458 44 28, Fax: + 36-1-458 44 45

e-mail: info@europ-assistance.hu

web: www.europ-assistance.hu

A Privilege Assistance szolgáltatás fenti pontokban nem sza-
bályozott kérdéseiben a jelen feltételek általános rendelkezé-
sei az irányadóak.

7.4. PRIVILEGE BALESETBIZTOSÍTÁS 

7.4.1. Biztosítási események

A jelen feltételek szerinti, 5.1. pontban megjelölt bizto-
sítási események, amelyek következtében a biztosított
– balesettel okozati összefüggésben 3 hónapon belül

meghal, vagy
– maradandó, a jelen biztosítási feltétel 7.4.4. pontjá-

ban maghatározottak szerint 50%-os mértéket elérô
egészségkárosodást szenved.

7.4.2. Kizárások

Nem nyújt szolgáltatást a biztosító az alapbiztosításban
megfogalmazott kizárásokon túlmenôen:
– arra a személyre, akinek az elmezavara, öngyilkossá-

ga vagy öngyilkossági kísérlete okozta a balesetet,
– napszúrás, hôguta, fagyás következtében fellépett

egészségkárosodásra,
– a jármû karbantartása, javítása során bekövetkezett

balesetekre,
– a jármûbe történô be- és kiszállás közben bekövetke-

zett balesetekre,
– a baleset elôtt már maradandóan károsodott testré-

szekre,
– amennyiben a károsult védelme a baleset idôpontjá-

ban nem felelt meg a jogszabályban elôírt követel-
ményeknek, és ez okozati összefüggésben állt a biz-
tosítási esemény bekövetkeztével (pl. nem volt becsa-
tolva a biztonsági öve, nem használt gyerekülést, a
forgalmi engedélyben meghatározottnál a jármûben
többen utaztak, stb.).

7.4.3. Mentesülés

Az 5.3. pontban felsoroltakon túlmenôen a biztosító a
biztosítási összeg kifizetése alól mentesül, ha a biztosí-
tott a kedvezményezett szándékos magatartása követ-
keztében vesztette életét.

7.4.4. A biztosítási szolgáltatások

A szolgáltatásra a biztosított, a biztosított halála esetén
a kedvezményezett, ennek hiányában a biztosított örö-
köse jogosult. A biztosítás tartama alatt a kedvezmé-
nyezett megjelölése írásban bármikor módosítható.

Szolgáltatás a biztosított halála esetén: 2 millió Ft.

Szolgáltatás a biztosított maradandó egészségkároso-
dása esetén, ha az egészségkárosodás mértéke eléri az
50%-ot: 4 millió Ft-nak az egészségkárosodás mérté-
kével arányos része. 

50% alatti mértékû egészségkárosodás esetén nem jár
szolgáltatás. Az egészségkárosodás mértékének megáll-
apítása az alábbi táblázat alapján történik. A táblázatban
fel nem sorolt esetekben az állandósult baleseti eredetû
testi kár mértékét a biztosító orvosa állapítja meg.

A szolgáltatások biztosítottanként értendôk.
Amennyiben a biztosítási esemény idôpontjában a jár-
mûben az engedélyezettnél többen utaztak, a biztosító
olyan arányban nyújt baleset-biztosítási szolgáltatást,
ahogyan a szállítható személyek száma aránylik a tény-
legesen szállított személyek számához.

A maradandó egészségkárosodás mértéke

Károsodás leírása Maradandó 
egészségkárosodás 

mértéke
– mindkét szem látóképességének 

teljes elvesztése 100%
– mindkét felkar - alkar vagy kéz elvesztése 100%
– egyik kar vagy kéz és comb vagy 

lábszár együttes elvesztése (alsó és 
felsô végtag egyidejû csonkolása) 100%

– mindkét comb elvesztése 100%
– mindkét lábszár elvesztése 90%
– egyik comb elvesztése, vagy egyik felkar elvesztése 80%
– egyik lábszár elvesztése, vagy egyik alkar elvesztése 70%
– beszélôképesség teljes elvesztése 70%
– mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 70%
– jobb kéz elvesztése* (csuklón alul) 65%
– bal kéz elvesztése* (csuklón alul) 50%
– egyik lábfej teljes elvesztése (boka alatt) 40%
– egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35%
– egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 25%

* - Balkezesség esetén a térítés fordított.

7.4.5. A szolgáltatás esedékessége

A maradandó egészségkárosodás mértékének végleges
megállapítására a baleset után egy évvel kerül sor. Ad-
dig elôleg fizethetô, melynek mértéke nem haladhatja
meg a haláleseti szolgáltatás összegét.

7.4.6. Egyéb rendelkezések

A balesetbiztosítási szolgáltatás fenti pontokban nem
szabályozott kérdéseiben a jelen feltételek általános
rendelkezései az irányadóak. 

7.5. PRIVILEGE POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS 

7.5.1. Biztosított vagyontárgyak 

A biztosított jármûben az erre a célra szolgáló helyén
(utastér, csomagtér, kesztyûtartó, stb.) megfelelôen el-
helyezett, belföldön szállított olyan személyi használatú
vagyontárgyak, (pl. ruha, szemüveg, egyéb személyes
használatú tárgyak stb.), amelyek nincsenek a jármûbe
beépítve (szállított vagyontárgyak).
A biztosítás nem terjed ki a biztosított jármûben díj elle-
nében szállított vagyontárgyakra, és a biztosított jármû-
ben díj ellenében szállított személyek vagyontárgyaira.

7.5.2. Területi hatálya

Magyarország

7.5.3. Biztosítási események

A CASCO biztosítás általános feltételei 5.1. pontja sze-
rinti biztosítási esemény kapcsán a biztosított vagyon-
tárgyban keletkezett olyan fizikai károsodások, sérülé-
sek, amelyek vizuálisan, segédeszköz nélkül felismerhe-
tôk, illetve a biztosítási eseménnyel összefüggésben a
vagyontárgy ellopása, elrablása. 

7.5.4. Kizárások

Az általános feltételek 5.2. pontja szerinti kizárásaiban
foglaltakon túlmenôen nem téríti meg a Biztosító az ék-
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szerekben, nemesfémekben, drágakövekben, takarékbe-
tétben, értékpapírokban, okmányokban, képzômûvésze-
ti alkotásokban, iparmûvészeti és népipar-mûvészeti tár-
gyakban, antik tárgyakban, katalogizált gyûjtemények-
ben, dísztárgyakban, valamint a készpénzben és pénzt
helyettesítô eszközökben keletkezett kárt. A Biztosító
nem téríti továbbá a szellemi tevékenységgel összefüggô
alkotásokban, valamint ipari, mezôgazdasági, kereske-
delmi tevékenységhez kapcsolódó anyagokban, termé-
kekben, szállított munkaeszközökben, továbbá hangsze-
rekben és az élelmiszerekben keletkezett kárt.

Nem téríti meg továbbá a Biztosító a kárt, amennyiben
– a casco alapbiztosítás alapján a gépjármûben bekö-

vetkezett kár önrész alatti,
– a jármûben, vagy jármûvön szállított vagyontárgy

nem volt megfelelôen rögzítve,
– lopás kár esetén nincs rendôrségi feljelentés,
– a szállított vagyontárgy károsodása és a biztosított

jármû károsodása között nincs okozati összefüggés,
illetve a gépjármû nem sérült,

– a biztosított vagyontárgyakat nem a KRESZ elôírásai-
nak megfelelôen szállították,

– lopás esetén a biztosított vagyontárgyakat ôrizetle-
nül, a gépjármûben kívülrôl látható módon és helyen
tartották (pl. utastér).

7.5.5. Biztosítási szolgáltatások

– A Biztosító kártérítést maximum 50.000,- HUF/kár-

esemény mértékben nyújt (limit). 
– Amennyiben a biztosítási esemény folytán bekövetke-

zett kár több tulajdonos vagyontárgyát érinti, és a kár
összességében meghaladja a limitet, a biztosító a ma-
ximált kártérítési összeget olyan arányban osztja fel a
károsultak között, ahogy a lent részletezettek alapján
nyújtható kártérítési összegek aránylanak egymáshoz. 

– A Biztosító egy biztosítási idôszakon belül, legfeljebb
egy biztosítási esemény miatt vállal helytállási kötele-
zettséget.

– Részleges károsodás esetén a biztosító a vagyontárgy
helyreállításának indokolt és igazolt költségét téríti.

– Teljes károsodás, lopás, rablás, megsemmisülés esetén
a biztosító a vagyontárgy valós értékét téríti meg, oly
módon, hogy a vagyontárgy, vagy – ha az a kereske-
delmi forgalomban már nem kapható – hasonló va-
gyontárgy új állapotban történô beszerzésének káridô-
ponti költségébôl, illetve árából, levonja a vagyontárgy
elhasználódottsága miatti értékcsökkenést (avultatás).

A biztosítási esemény következtében sérült biztosított
vagyontárgyakat a kártérítés kifizetéséig szerzôdô/biz-
tosított köteles megôrizni és azt biztosító felhívására
biztosító részére bemutatni.
A biztosítási eseményt és a biztosított vagyontárgyakat
a casco kárbejelentô formanyomtatványom minden
esetben jelezni kell.
Poggyász lopás- és rabláskár esetén a biztosító szolgál-
tatás nyújtásának feltétele a rendôrségi feljelentés.

Jelen pont vonatkozásában teljes kár: amikor a károso-
dott vagyontárgy a sérült részek pótlásával vagy javítá-
sával nem állítható helyre, vagy a helyreállítás gazdaság-
talan. A helyreállítás akkor gazdaságtalan, ha a javítás
költsége meghaladja a biztosított vagyontárgy új érté-
két, illetve valóságos értékét.

Jelen pont vonatkozásában részleges kár: amikor a ká-
rosodott vagyontárgy javítással, illetve a részek pótlásá-
val helyreállítható.

7.5.6. Egyéb rendelkezések

A poggyász biztosítási szolgáltatás fenti pontokban
nem szabályozott kérdéseiben a jelen feltételek általá-
nos rendelkezései az irányadóak.

8. Önrészesedés 

A biztosítási eseményenként megállapított kárösszegbôl, a
szerzôdésben meghatározott önrészesedést a biztosított ma-
ga viseli.

8.1. Csökkentett önrészesedésû kártérítés

Nem von le a biztosító önrészesedést, ha a jármû ablaküve-
gében keletkezett sérülést az üveg cseréje nélkül, javítással
állítják helyre.
A szerzôdésben meghatározott százalékos önrészesedést
vonja le a biztosító, ha egy biztosítási esemény kapcsán a
szolgáltatása kizárólag:
– a jármû sérült ablaküvegének kicserélési költségére, vagy
– a jármû lopási kísérletével összefüggô, zárakat és védelmi

rendszert érintô károsodás helyreállítási költségére terjed
ki.

9. A szolgáltatás esedékessége

A biztosító szolgáltatása a kárrendezéshez szükséges összes
irat beérkezését követô 15. napon esedékes. A jármû ellopá-
sa, elrablása, illetéktelen használata esetén a biztosító szol-
gáltatása a rendôrségi feljelentést követô 75. napon akkor is
esedékessé válik, ha addigra nem zárul le az ügyben a nyo-
mozás, kivéve, ha a vagyontárgyak ezen idôn belül megke-
rülnek.

10. Visszakövetelési jog

Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, ôt illetik meg
azok a jogok, amelyek a biztosítottat illették meg a kárért fe-
lelôs személlyel szemben, kivéve, ha ez a biztosítottal közös
háztartásban élô hozzátartozó.

A biztosító harmadik féllel szembeni követeléseinek érvénye-
sítéséhez a biztosított személy köteles – az ehhez szükséges
– rendelkezésére álló dokumentumokat a biztosító rendelke-
zésére bocsátani. 

Amennyiben az ellopott vagy elrabolt vagyontárgyak a kár-
kifizetés után megkerülnek, úgy a biztosított arra igényt
tarthat, ebben az esetben köteles a biztosítási összeget a
biztosítónak visszafizetni. Amennyiben a biztosított ezen
igény vonatkozásában a vagyontárgy megkerülésétôl számí-
tott 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy a megkerült va-
gyontárgyak feletti rendelkezési jog, mint törvényes enged-
ményest, a biztosítót illeti meg. A vagyontárgyak megkerü-
lésérôl a biztosított 2 napon belül köteles értesíteni a bizto-
sítót. Ezen határidô elmulasztásából eredô költségek a bizto-
sítottat terhelik.
Amennyiben az ellopott vagy elrabolt jármû a kárösszeg kifi-
zetése elôtt megkerül, a biztosító önrész levonása mellett
megtéríti a jármû ill. vagyontárgy visszaszállításának indokolt
és igazolt költségét. 

11. Díjfizetés és értékkövetés

A teljes biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási díj elôre,
egy összegben fizetendô. A felek megállapodhatnak részlet-
fizetésben is.
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Amennyiben a biztosító a jármû pótlási költsége címén kár-
térítést fizet, a kifizetés napján a teljes biztosítási idôszakra
vonatkozó biztosítási díj megilleti, amit a biztosító az ön-
résszel már csökkentett biztosítási összegbôl helyez levonás-
ba.
A biztosító jogosult minden biztosítási idôszakra a díjat inde-
xálással módosítani. Az indexálás maximális mértéke a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által a tárgyévben közzétett, a meg-
elôzô évre vonatkozó éves fogyasztói árindex azzal a kikötés-
sel, hogy a biztosító ettôl +/- 3 százalékos mértékkel eltérhet.
A biztosító a módosított díjról köteles a szerzôdôt az új biz-
tosítási idôszak kezdetét 60 nappal megelôzôen írásban ér-
tesíteni.

11.1. Kármentességi díjkedvezmény

Megfigyelési idôszak: a biztosítási idôszak kezdetét másfél
évvel megelôzô idôponttól a biztosítási idôszakot fél évvel
megelôzô idôpontig tartó idôszak (1 év).

Beszámítható megfigyelési idôszak: amennyiben a szerzôdô
a megfigyelési idôszakban legalább 9 hónapon keresztül ha-
tályos, a jármû baleseti jellegû sérülésére is kiterjedô casco
biztosítással rendelkezett.

Elsô kifizetés: egy káresemény kapcsán történt kifizetések
közül az elsô.

A baleset-biztosítási szolgáltatásokat nem veszi figyelembe a
biztosító a kármentességi díjkedvezmény megállapításakor.

11.1.1. Bónusz osztályok

A rendszer egy alap és 10 bónusz osztályból áll. Az
egyes osztályokhoz az alábbi díjszorzók tartoznak:

11.1.2. A szerzôdések osztályba sorolása

A szerzôdés kármentességi osztályát az adott biztosítá-
si idôszakban az alábbi táblázat alapján kell megállapí-
tani:

Amennyiben a beszámítható megfigyelési idôszakban a szer-
zôdésre egynél több biztosítási esemény kapcsán történt el-
sô kifizetés, az adott biztosítási idôszakra a kármentességi
díjkedvezmény nem jár.
Más biztosító által igazolt kármentes idôszakot a biztosító a
jelen feltételek 11.1. pontjában szabályozottak szerint veszi
figyelembe.
A más biztosító által igazolt kármentességi idôszak kapcsán
járó kedvezmény legkorábban az igazolás beérkezését 30
nappal megelôzô idôponttól érvényesíthetô.
A kiérdemelt kármentességi osztályt a szerzôdô egy másik
casco szerzôdésére átviheti, ha a két szerzôdésben a jármû-
vek azonos jármûfajtába tartoznak.

A kármentességi kedvezmény rendszer szempontjából nem
veszi figyelembe a biztosító a káreseményt, ha
– a teljes kifizetett összeg a kifizetést követô 60 napon be-

lül megtérült,
– a kár kifizetésénél a biztosító a jelen feltételek 8.1. pontja

alapján csökkentett önrészesedést vett figyelembe,
– ha kizárólag baleseti szolgáltatás nyújtására került sor.

12. A szerzôdô és a biztosított közlési és változás-beje-

lentési kötelezettsége

A szerzôdô és a biztosított a szerzôdéskötéskor köteles a biz-
tosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan kö-
rülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismer-
nie kellett. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a va-
lóságnak megfelelô válaszokkal a fél közlési kötelezettségé-
nek eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása egy-
magában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.

A lényeges körülmények megváltozását a szerzôdô és a biz-
tosított írásban, 15 napon belül köteles jelenteni a biztosító-
nak, különösen a következôket:
– a lakcím (telephely cím) megváltozása,
– a jármû rendszámának, alvázszámának megváltozása,
– a jármû felszereltségének megváltozása,
– a jármû forgalomból való kivonása,
– a jármû tulajdonjogának megváltozása,
– a jármû taxiként, vagy bérgépkocsiként való üzemelteté-

sének megkezdése,
– a jármû zárainak és védelmi berendezéseinek cseréje,
– az ajánlaton vagy állapotlapon feltüntetett kulcsok bárme-

lyikének elvesztése, megsemmisülése, használhatatlanná
válása,

– az ajánlaton vagy állapotlapon feltüntetett bármely kulcs-
ról másolat készítése,

– a kulcsok darabszámában bármely okból bekövetkezett
változás.

A közlésre, illetôleg a változás bejelentésére irányuló kötele-
zettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem
áll be, kivéve ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be
nem jelentett körülményt a biztosító a szerzôdéskötéskor is-
merte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekö-
vetkeztében.

13. Adatvédelem

13.1.

Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minôsü-
lô –, a biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási szaktaná-
csadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosí-
tásközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek
(ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött
szerzôdéseire vonatkozik.
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Kármentességi osztály Szorzó
A0 1,00
B01 0,95
B02 0,90
B03 0,85
B04 0,80
B05 0,75
B06 0,70
B07 0,65
B08 0,60
B09 0,55
B10 0,50

Kármentességi osztály 
az elôzô biztosítási 

idôszakban

Kármentességi osztály,
ha a beszámítható 

megfigyelési idôszakban
biztosítási esemény 

kapcsán nem történt 
elsô kifizetés

Kármentességi osztály,
ha a beszámítható 

megfigyelési idôszakban
egy biztosítási esemény
kapcsán történt egy elsô

kifizetés

A0 B01 A0
B01 B02 A0
B02 B03 A0
B03 B04 B01
B04 B05 B02
B05 B06 B03
B06 B07 B04
B07 B08 B05
B08 B09 B06
B09 B10 B07
B10 B10 B08

Nincs elôzménye A0 A0



A biztosítóintézetekrôl és a biztosítási tevékenységrôl szóló
2003. évi LX. törvény (továbbiakban: Bit.) 155. §-a értelmé-
ben a biztosító, ügyfeleinek azon – biztosítási titoknak minô-
sülô – adatait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzô-
déssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatás-
sal összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szer-
zôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásá-
hoz, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megíté-
léséhez szükséges, vagy a fenti törvény által meghatározott
egyéb cél lehet.
Különleges különösen az ügyfél egészségi állapotával össze-
függô személyes adatok kezeléséhez, illetôleg a személyes
adatok külföldi adatkezelôhöz történô továbbításához az
ügyfél írásbeli hozzájárulása szükséges. A biztosító, a bizto-
sítás közvetítôje, illetve a biztosító által kiszervezett tevé-
kenységet végzô személy vagy szervezet a tevékenysége so-
rán tudomására jutott, biztosítási titoknak minôsülô adato-
kat – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – csak
akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktar-
tási kötelezettség alól az érintett ügyféltôl a kiszolgáltatható
titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. 

13.2.1.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn – ezért a biztosító a biztosítási titoknak minôsülô ada-
tokat az ügyfél hozzájárulása nélkül is továbbíthatja –
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyo-

mozó hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a csôdeljárás,

illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal,
továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági vég-
rehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel,
e) a 13.2.2. bekezdésben foglalt esetekben az adóhatóság-

gal,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szaktanácsadó-

val, a harmadik országbeli biztosító, független biztosítás-
közvetítô vagy szaktanácsadó magyarországi képviseleté-
vel, ezek érdek-képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosí-
tási, biztosításközvetítôi, szaktanácsadói tevékenységgel
kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró
Gazdasági Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. §

(2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte

esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos
információ gyûjtésre felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás
(együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,

l) a Bit-ben szabályozott adattovábbítások során átadott
adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô Hiva-
tallal,

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô biztosítá-
si szerzôdési állomány tekintetében az átvevô biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez
szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát
kezelô szervezettel, az Információs Központtal, a Kártala-
nítási Szervezettel és a kárrendezési Megbízottal,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok
tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel,

p) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által tá-
masztott követelményeket kielégítô adatkezelés feltételei
minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a har-
madik országbeli biztosító székhelye szerinti állam ren-
delkezik a magyar jogszabályok által támasztott követel-

ményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal – a harma-
dik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítôvel, szakta-
nácsadóval

szemben, ha az a)-j) és n) pontban megjelölt szerv vagy sze-
mély írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a
kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját. 

13.2.2.

A 13.2.1. bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok meg-
tartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha
adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvény-
ben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, il-
letve, ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá
esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség terheli.

13.2.3.

A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsa-
dó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsá-
gi szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékozta-
tást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) kábítószer-kereskedelemmel,
b) terrorizmussal,
c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy
d) a pénzmosás bûncselekményével
van összefüggésben.

13.2.4.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha a biztosító, biztosításközvetítô és
a biztosítási szaktanácsadó az általa foganatosított korlátozó
intézkedésekrôl
a) az Európai Közösséget létrehozó szerzôdés 60. cikke

alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gaz-
dasági erôforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó
intézkedések tárgyában elfogadott rendeletek, illetve e
rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletek
vagy határozatok,

b) az Európai Uniót létrehozó szerzôdés 15. cikke alapján, a
pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erô-
források tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedé-
sek tárgyában elfogadott közös álláspontok

alapján, az abban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében
tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot.

13.3.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az

egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítha-
tó meg,

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás szék-
helye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a
felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha
az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság kö-
zötti megállapodásban foglaltaknak,

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzé-
se céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes
adatnak nem minôsülô adatok átadása,

d) a Bit. nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében, a tôke-
piacról szóló 2001. évi CXX. Törvény (Tpt.) XIX/B. fejeze-
tében, valamint a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalko-
zásokról szóló 1996. évi 112. törvény (Hpt.) XIV/A. feje-
zetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében tör-
ténô adatátadás.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a har-
madik országbeli (nem EU tagállambeli) biztosítóhoz vagy
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harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik
országbeli adatkezelô) történô adattovábbítás abban az
esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban
hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelônél a ma-
gyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô
adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek,
valamint a harmadik országbeli adatkezelô székhelye szerin-
ti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal. 

A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik EU tagál-
lamba történô továbbítása esetén a belföldre történô adatto-
vábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az in-
formációt a közérdekû adatok nyilvánosságára és a közér-
dekbôl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meg-
határozott adatszolgáltatási kötelezettség esetén.

Az ügyfél a saját személyes, nyilvántartott adatairól jogosult
tájékoztatást kapni, kérésére adatait a biztosító nyilvántartá-
sában módosítja. 

13.4.

Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes ada-
tokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, az ügyfél
egészségi állapotával kapcsolatos adatok vagy az adatvédel-
mi törvény szerint különleges adatnak minôsülô adatok to-
vábbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.
A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 13.2.1.
pont b), f) és j) pontjai, illetve a 13.2.3. pont alapján végzett
adattovábbításokról.
A biztosító, a személyes adatokat a biztosítási, illetve a meg-
bízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtar-
tam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízá-
si jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô.
A biztosító a létre nem jött biztosítási szerzôdéssel kapcsola-
tos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerzôdés létre-
jöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthe-
tô.
A biztosító, köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt
ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos
személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkeze-
lési cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett
hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezelé-
séhez nincs törvényi jogalap.
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendel-
kezések az irányadók.

Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekinteté-
ben az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási
szerzôdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

14. Egyéb rendelkezések

Az alkusz nem tekinthetô a biztosító képviselôjének.
A jelen szerzôdési feltételekben nem szabályozott kérdések
esetén a Ptk. valamint az egyéb, mindenkor hatályos magyar
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak te-
kinteni.
Jelen szerzôdésbôl adódó esetleges jogviták esetére szerzô-
dô felek kikötik - hatáskörtôl függôen - a Budai Központi Ke-
rületi Bíróság, illetve a Fôvárosi Bíróság kizárólagos illetékes-
ségét.

15. Záradékok

A felek a szerzôdéskötéskor, illetve annak tartama alatt bár-
mikor az alábbi záradékokat köthetik ki. Az alkalmazott zá-
radékokat a biztosítási kötvény tartalmazza.

A01. sz. záradék:

A biztosítási fedezet az elôírt gépjármû védelemi berendezés
(Mabisz minôsítésû indításgátló) hiánya miatt a lopáskocká-
zatra nem terjed ki.

A02. sz. záradék:

A biztosítási fedezet a jármûhöz tartozó eredeti, hiánytalan
kulcsok igazolásának hiánya miatt a lopáskockázatra nem
terjed ki.

A11. sz. záradék:

A biztosítási fedezet az elôírt gépjármû védelemi berendezés
(MABISZ minôsítésû rablásgátló) hiánya miatt a lopás-, és
rabláskockázatra nem terjed ki.

A23. sz. záradék:

A biztosítási fedezet a sérült vagy szakszerûtlenül javított jár-
mû elemekre nem terjed ki.

A51. sz. záradék:

A kiegészítô baleset biztosítás vonatkozásában a szerzôdô a
CASCO biztosításban megjelölt kedvezményezettôl eltérô
személyt jelölhet meg név, lakcím és születési idô feltünteté-
sével.

Groupama Biztosító Zrt.
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Ügyfélnyilatkozat casco biztosításhoz

Nyilatkozat – a biztosító tájékoztatási kötelezettségének teljesítésérôl

Alulírott kijelentem, hogy a Groupama Biztosító Zrt.-vel (1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.) megkötendõ Casco biztosítási szerzõdés/ajánlat aláírása elõtt az
alábbi ügyféltájékoztató(ka)t, biztosítási feltétel(eke)t, adatlapo(ka)t, ajánlatmásolato(ka)t átvettem, a biztosítótól a 2003. évi LX. törvény 166.§-ában és 10. sz.
mellékletében meghatározott tartalommal bíró írásbeli tájékoztatást – ügyféltájékoztatást – megkaptam.

Szerzôdô/biztosított neve:

Szerzôdô/biztosított címe:

Az átvett dokumentum megnevezése:
Nyomtatvány

száma:

Authentique, Dynamique, Privilege feltételek

Általános ügyféltájékoztató

Ügyféltájékoztató az Authentique, Dynamique, Privilege casco biztosításról

Authentique, Dynamique, Privilege biztosítási feltételek

Gépjármû-biztosítási ajánlat

Kárbejelentô

számú elismervény

Egyéb dokumentumok: 

N15-0802-01

N15-0703-01

N15-0806-01

N17-0002-01

Dátum:                                                     év hó              nap
szerzôdô/biztosított (cégszerû) aláírása

Dátum:                                                     év hó              nap
szerzôdô/biztosított (cégszerû) aláírása

Biztosításközvetítôi tájékoztatás 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) biztosítási esemény bekövetkezése esetén személyes adataimat, a
biztosítási szerzôdésemmel összefüggô adatokat, továbbá a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl
szóló – módosított – 2003. évi LX. Törvény 109/A. § a) pontjában meghatározott szerveken és szervezeteken túlmenôen a Biztosító által megbízott, kiszervezett
kárrendezési tevékenységet ellátó személyek és gazdálkodó szervezetek részére továbbítsa.

Nyilatkozat – hozzájárulás adatok továbbításához
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