


BANCO PRIMUS – MAPFRE
PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP)

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 

A jelen feltételek – ellenkező szerződéses kikötések hiányában – a Banco Primus Fióktelep 
Magyarország által az ügyfelei általa fi nanszírozott járműveivel összefüggő pénzügyi 
hiány (GAP) kockázatokra a MAPFRE ASISTENCIA S.A. Magyarországi Fióktelepével kötött 
csoportos nem-életbiztosítási szerződés (a továbbiakban: „Csoportos Biztosítási Szerző-
dés”) alapján nyújtott biztosítási fedezetekre érvényesek. A biztosítási fedezetre a jelen 
általános feltételek mellett a jelen feltételekhez kapcsolódó különös biztosítási feltételek 
is irányadóak.  

1. A CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 

1.1. A Csoportos Biztosítási Szerződés alanyai (i) a Szerződő/Kedvezményezett (szemé-
lyük megegyezik), (ii) a Biztosított és (iii) a Biztosító. 

1.2. Szerződő: A Banco Primus Fióktelep Magyarország, amely a Biztosítóval a Cso-
portos Biztosítási Szerződést megköti, az érvényes jognyilatkozatokat megteszi és                 
a biztosítási díj megfi zetésére kötelezettséget vállal. 

1.3. Biztosított: az a természetes személy vagy Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, 
aki/amely a biztosítás hatálya alá vonható fi nanszírozott eszközt/gépjárművet az 
általa kötött Finanszírozási Szerződés formájától függően: 

a) kölcsönszerződés esetén megvásárolja, vagy 
b) személyi kölcsönszerződés esetén a fi nanszírozás fedezeteként nyújtja, vagy
c) pénzügyi lízingszerződés esetén lízingbe veszi.

(a kölcsönszerződés, a személyi kölcsönszerződés és a pénzügyi lízingszerződés 
a továbbiakban együtt “Finanszírozási Szerződés”) és a Csoportos Biztosítási Szer-
ződéshez a jelen általános biztosítási feltételek szerinti Biztosítotti Nyilatkozat 
megtételével csatlakozik.
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Biztosítás alá nem vonhatóak a következő gépjárművek: 
a) a 3500 kg-nál nagyobb össztömegű gépjárművek,
b) Aston Martin, Bentley, Ferrari, Rover, Lancia, Rolls Royce, illetve az amerikai 

gyártmányú gépjárművek.
c)  10 évnél idősebb gépjárművek,
d) azon gépjárművek, melyek újkori értéke meghaladja a 12 millió forintot. 

1.4. Kedvezményezett: az a személy, amely jogosult arra, hogy a biztosítási esemény 
bekövetkezése esetén a biztosítási szerződés szerinti szolgáltatásokat számára 
teljesítsék. A Biztosítottnak a Csoportos Biztosítási Szerződéshez történő csatla-
kozásakor tett nyilatkozatába foglalt engedményező nyilatkozata alapján a Kedvez-
ményezett a Szerződő. 

1.5. A Biztosító a MAPFRE ASISTENCIA S.A. Magyarországi Fióktelepe, amely a biztosí-
tási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli és a különös biztosítási feltételekben 
meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal.

2. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
 

2.1. A díjfi zetési kötelezettség a Szerződőt terheli, a jognyilatkozatokat hozzá kell intézni,
és ő köteles a megfelelő jognyilatkozatok megtételére. 

2.2. A Szerződő és a Biztosított köteles közlési kötelezettségének eleget tenni, valamint 
a Biztosító által feltett, a biztosítás szempontjából szükséges kérdéseket a való-
ságnak megfelelően és teljes körűen megválaszolni. 

2.3. A közlési kötelezettség abban áll, hogy a Szerződő és a Biztosított köteles a biztosítás 
elvállalása szempontjából minden olyan lényeges tényt, körülményt, adatot a Bizto-
sítóval írásban közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A Biztosító írásban 
közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a fél közlési kötelezett-
ségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása egymagában nem 
jelenti a közlési kötelezettség megsértését.

2.4. A Biztosító köteles a tudomására jutott adatokat megőrizni és a biztosítóintézetek-
ről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. (továbbiakban: Biztosítási 
Törvény) foglaltak szerint titokként kezelni. 

3. A BIZTOSÍTOTT CSATLAKOZÁSA A CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ 

3.1. A Csoportos Biztosítási Szerződés egyidejűleg több Biztosítottra vonatkozik. Biztosí-
tottá a Szerződővel Finanszírozási Szerződést kötő azon személy válik, aki megteszi 
a csatlakozási nyilatkozatot (a továbbiakban: Biztosítotti Nyilatkozat). A Biztosítotti 
Nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell megtenni. 

3.2. A Biztosított a Csoportos Biztosítási Szerződéshez az alábbiakban felsorolt módok 
valamelyikén csatlakozhat:

a) a Finanszírozási Szerződés megkötésekor aláírt Biztosítotti Nyilatkozattal;
b) a Finanszírozási Szerződés aláírását követő 90 napon belül a Szerződőnél tett, 

vagy a részére megküldött Biztosítotti Nyilatkozattal. A 90 napos határidőn 
belül a Biztosítotti Nyilatkozatnak meg kell érkeznie a Szerződőhöz 
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3.3.  A Finanszírozási Szerződés aláírását követően ügyfél által kezdeményezett csat-
lakozására csak a 3.2 pontban említett módon és határidőn belül van lehetőség. 
A nem ilyen módon, vagy a határidő lejártát követően tett csatlakozási nyilatkozat 
alapján az adott ügyfélre a Csoportos Biztosítási Szerződés hatálya nem terjed ki.

3.4. A Biztosított a Biztosítotti Nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerző-
dő a Biztosítottnak a – Csoportos Biztosítási Szerződés teljesítésével összefüggő – 
személyes adatait, valamint a Finanszírozási Szerződéssel kapcsolatos – szintén
a Csoportos Biztosítási Szerződés teljesítéséhez szükséges – adatokat a Biztosí-
tónak nyilvántartás és kezelés céljából átadja, és ezen adatátadás tekintetében 
a Szerződőt felmenti a titoktartási kötelezettsége alól.

3.5.  A Biztosított biztosítási jogviszonya a Biztosítotti Nyilatkozat megtételével létrejön, 
kivéve, ha a Szerződővel kötendő Finanszírozási Szerződés megkötése és/vagy az 
alapján a kölcsön folyósítása bármely okból meghiúsul.

4. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE ÉS TARTAMA, A BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK 

4.1. A Biztosító a kockázatot az egyes Biztosítottak tekintetében a Biztosítotti Nyilat-
kozaton a kockázatviselés kezdő napjaként meghatározott nap 0. órájától viseli 
(a „Biztosítás Kezdete”), feltéve, hogy a biztosítási jogviszony a 3.5. pontban foglal-
tak szerint létrejött.

4.2. A Biztosító kockázatviselése a Biztosítás Kezdetétől az alábbiak közül leghamarabb 
bekövetkező időpontig tart:

a) a biztosítás kezdetétől számított legfeljebb 96 hónap, vagy
b) a Finanszírozási Szerződés szerinti eredeti lejáratának napja, vagy ennél ko-

rábban történő megszűnésének napja, vagy 
c) az a nap, amellyel a Biztosított eleget tesz a Finanszírozási Szerződésből eredő 

minden fi zetési kötelezettségének vagy bármely egyéb okból szabadul a fi zeté-
si kötelezettség alól vagy,

d) az a nap, amelyen a járművet eladják, vagy új tulajdonosra ruházzák át, vagy 
e) az a nap, amikor jelen szerződési feltételek szerint a járműre kártérítés kerül 

kifi zetésre.

4.3. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási jogviszony tartamán belül egy hónapos 
tartamú biztosítási időszakokra oszlik. Az egyes biztosítási időszakok kezdő nap-
ja minden naptári hónapban az a nap, amely számánál fogva megegyezik a Biztosító 
kockázatviselésének kezdő napjával, vagy ha abban a hónapban nincsen ilyen nap, a
hónap utolsó napja, míg az előző biztosítási időszak utolsó napja az ezt megelőző nap.

5. TERÜLETI HATÁLY

A biztosítás területi hatálya valamennyi, a fedezetbe vont gépjárműre a Biztosított 
által kötött a biztosítási esemény bekövetkeztekor érvényes CASCO, vagy ennek hiányá-
ban kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (a továbbiakban: KGFB) területi hatályával 
egyezik meg.
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6. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ

6.1. A biztosítási díj a Biztosító kockázatviselésének, illetve szolgáltatási kötelezettségé-
nek ellenértéke, amelyet a Szerződő köteles – a Csoportos Biztosítási Szerződésben 
meghatározott módon és határidőben – megfi zetni. 

6.2. A havi biztosítás díj a Biztosítót minden olyan biztosítási időszak tekintetében teljes 
összegben illeti meg, melyben a biztosítási jogviszony fennállt, abban az esetben is, 
ha a Biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak végét megelőzően szűnik meg.

7. ÉRTÉKKÖVETÉS
 

A Biztosítás értékkövetést nem tartalmaz.

8. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

8.1. Biztosítási esemény a fedezetbe vont gépjárműnek baleseti kár, tűzkár, teljes vagy 
részleges lopáskár bekövetkeztéből adódó részleges vagy teljes megsemmisülése, 
feltéve, hogy ennek alapján CASCO, vagy KGFB alapján más biztosító totálkártérítést 
fi zet, vagy ha más gépjármű biztosító nem fi zet kártérítést, akkor a javítási költségek 
elérik a biztosított érték 80 %-át.

9. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

9.1. Biztosítási esemény bekövetkezte esetén a Biztosító a különös biztosítási feltételek-
ben meghatározott biztosítási szolgáltatást teljesíti.

 10. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSE, A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE, 
A TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK 

10.1. A Biztosított, vagy a szolgáltatási igényt bejelentő személy, köteles, a Szerződő pedig
jogosult a biztosítási eseményt annak bekövetkezését követő 15 (akadályoztatás 
esetén 90) napon belül írásban, illetve telefonon bejelenteni a Biztosítónak az alábbi 
címen, illetve telefonszámon:

 
Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 
1146 Budapest, Hermina u. 17. 
Telefon: (06 40) 200 521, (külföldről: +36 1 461 0625) 
Fax: (06 1) 461 0624 

10.2. A Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, ha a bejelentési és a szükséges 
felvilágosítási kötelezettségek megsértése miatt lényeges körülmények kideríthe-
tetlenné válnak.
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10.3. A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a Biztosító a következő dokumentumokat 
kérheti:

a) a Szerződőtől a Biztosítotti Nyilatkozatot;
b) a Biztosított, vagy a szolgáltatási igényt bejelentő személy által kitöltött szol-

gáltatási igénybejelentő nyomtatványt;
c) hatósági eljárás esetén az erre vonatkozó jogerős határozatot, vagy bírósági 

ítéletet;
d) baleset esetén a baleseti jegyzőkönyvet, ha ilyen készült, ennek hiányában 

a Biztosító készít szemlét a totálkáros gépjárműről;
e) ha a biztosítási esemény külföldön történik, az idegen nyelven kiállított doku-

mentumok hitelesített magyar fordítását.

10.4. Ha a Biztosító által kért dokumentumokat nem, vagy hiányosan nyújtják be, a Biztosító 
a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg azt a rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján bírálja el.

10.5. A Biztosító az azt követő 15 napon belül utalja át a fennálló tőketartozás és a bizto-
sított érték közötti különbözetet a Szerződő számlájára, hogy részére bemutatták 
a CASCO vagy KGFB biztosító értesítését a totálkár megállapításáról. feltéve, hogy 
kártérítést kizáró körülmény nem merült fel. Amennyiben a biztosítási eseményre 
CASCO vagy KGFB nem nyújt fedezetet, a Biztosító teljesítése az elbíráláshoz szük-
séges valamennyi dokumentum beérkezését követő 15 napon belül esedékes.

10.6. A Biztosító a biztosítási esemény bejelentését követő 5 munkanapon belül köteles 
a Szerződőt a káreseményről értesíteni, amennyiben a kárbejelentést nem a Szer-
ződő tette.

10.7. Amennyiben a Biztosító a kártérítési igényt elutasítja, az elutasítás tényéről, és az 
elutasítás okáról köteles a döntést követő 15 napon belül a Szerződőt és a Biztosí-
tottat értesíteni.

 11. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE

11.1. A közlési kötelezettség megsértése esetében a Biztosító teljesítési kötelezettsége 
nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körül-
ményt a Biztosító a kockázatviselés kezdetekor már ismerte, vagy az nem hatott 
közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

11.2. Ha a Biztosítónak a biztosítási esemény után tudomására jut, hogy azt bármely olyan 
körülmény idézte elő, amely a kockázatviselés kezdetekor, szándékosan pontat-
lan vagy hiányos információk miatt nem volt előre meghatározható, holott a kocká-
zatvállalás szempontjából lényeges lett volna, a Biztosító jogosult a szolgáltatását 
megtagadni.

11.3. A Biztosító ugyancsak mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha a biztosítási ese-
ményt a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása 
idézte elő. Súlyosan gondatlan magatartás okozta balesetnek, illetve betegségnek 
minősül, ha

a) biztosítási esemény a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselek-
ménye folytán vagy azzal összefüggésben következett be,
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b) a biztosítási esemény a Biztosított rendszeres alkoholfogyasztásával össze-
függésben, vagy a Biztosított bódító, kábító, vagy más hasonló hatást kiváltó 
szerek fogyasztása miatti állapotával összefüggésben, illetve toxikus anyagok 
szedése miatti függése folytán áll be, 

c) a baleset idején a Biztosított alkoholtól befolyásolt állapotban volt, illetőleg 
kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt állt, és ez a tény a baleset 
bekövetkezésében közrehatott, 

d) a biztosítási esemény a Biztosított jogosítvány, vagy érvényes forgalmi enge-
dély nélküli gépjárművezetése közben következett be és a Biztosított mindkét 
esetben más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett, 

e) a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végzett és 
a biztosítási esemény emiatt következett be

 12. KIZÁRÁSOK

A Biztosító kockázata nem terjed ki arra az esetre, ha 
a) a bekövetkezett biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggés-

ben áll:
(i) harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel (jelen feltételek 

szempontjából harci cselekménynek minősül a hadüzenettel vagy anélkül 
vívott háború, határvillongás, felkelés, forradalom, zendülés, törvényes 
kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, polgárháború, népi megmoz-
dulás, például nem engedélyezett tüntetés, vagy be nem jelentett, illetve
nem engedélyezett sztrájk, idegen ország korlátozott célú hadicselek-
ményei, például csak légi csapás vagy csak tengeri akció, kommandó 
támadás, terrorcselekmény), vagy

 (ii) állam elleni bűncselekményekkel, felkelésekkel, vagy zavargásokkal 
(e feltétel szerint állam elleni bűncselekmény az, amit a Büntető Törvény-
könyv annak minősít: különösen lázadás, kémkedés, rombolás), vagy

(iii) atomkárokkal (nukleáris hasadás, nukleáris reakció, fúzió, radioaktív-, 
ionizáló- illetve lézersugárzás valamint ezek szennyezése, kivéve az or-
vosilag előírt terápiás célú sugárkezelés), vagy

(iv) fegyver, robbanószer, vegyi vagy gyúlékony anyagok használatával, vagy
b) a biztosítási esemény bekövetkezésekor a fi nanszírozott eszközre nincs érvé-

nyes KGFB fedezet.

 13. A PANASZOK BEJELENTÉSE

13.1. A biztosítási szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszokat írásban, a Biztosító 
Titkárságánál lehet bejelenteni:

1146 Budapest, Hermina u. 17. 
Telefon: 06 1 461 0623 
Fax: 06 1 461 0624 
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13.2. A Biztosító köteles a panaszokat kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a panaszost 
értesíteni.

Felügyeleti szerv:  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.3. A Csoportos Biztosítási Szerződésből eredő követelések érvényesítésére indított 
valamennyi perben, a hatásköri szabályoktól függően, kizárólag a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság illetékes.

 14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. A Biztosító köteles a Biztosítási Törvény 153-161. §-ában meghatározott biztosítási 
titokra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani.

14.2. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Szerződő vagy a 
Biztosított, illetve annak törvényes képviselője erre vonatkozóan írásban felmen-
tést ad, a biztosítási titok körét pontosan megjelölve.

14.3. A Biztosító a biztosítási titkot kizárólag a Biztosítási Törvény 157.§ (1.) bekezdés-
ében felsorolt szerveknek (a felügyelet, a nyomozóhatóság, az ügyészség, büntető-,
polgári-, csőd-, vagy felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság, a végrehajtási 
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, a közjegyző, az adóhatóság, a nemzetbizton-
sági szolgálat, a Gazdasági Versenyhivatal, a gyámhatóság, az egészségügyi hatóság, 
a titkosszolgálati eszközök alkalmazására feljogosított szerv, a viszontbiztosító, a 
kiszervezett tevékenységet végző) és csak az ott jegyzett körben szolgáltathat ki.

14.4. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosítónak a Biztosítási Törvény 158.§ 
szerinti adattovábbítása, továbbá a 159.§-a szerinti adatszolgáltatása.

14.5. A Biztosító a hozzá eljuttatott adatokat, bejelentéseket és jognyilatkozatokat csak 
akkor köteles hatályosnak tekinteni, ha azokat írásban juttatták el hozzá, kivéve, ha 
jelen feltételek vagy a különös biztosítási feltételek másként rendelkeznek.

14.6. A biztosításból eredő igények a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 2 év 
elteltével elévülnek.

14.7. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az 
irányadók.
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BANCO PRIMUS – MAPFRE
PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP)

KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

A MAPFRE ASISTENCIA S.A. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Biztosító) a jelen 
különös biztosítási feltételekre hivatkozással megkötött csoportos biztosítási szerződés 
értelmében, az ugyanott meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy 
a meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a csoportos biztosítási szer-
ződésben meghatározott szolgáltatást nyújtja.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen különös biztosítási feltételekben használt kifejezések, ha azok nem kerültek külön 
meghatározásra, a Banco Primus – MAPFRE Pénzügyi Hiány (GAP) Általános Biztosítási 
Feltételekben (a továbbiakban: általános biztosítási feltételek) meghatározott jelentés-
sel bírnak.

1.1. Biztosítási fedezet alá vonható gépjárművek:
A biztosítási fedezet arra a – Biztosítotti Nyilatkozatban megjelölt – fi nanszírozott 
eszközre terjed ki, amely az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek megfelel: 

a) a gépjárműre vonatkozó fi nanszírozási szerződés megkötésének hónapjában 
érvényes EUROTAX katalógusban szereplő jármű, 

b) Magyarországon tartják nyilván és életkora a 10 évet nem haladja meg. 
c) a fi nanszírozási szerződés tartama legfeljebb 96 hónap,
d) a Finanszírozási Szerződés alapján folyósított összeg, nem haladhatja meg    

a 7.200.000,- Ft-ot,
e) személygépkocsinak, vagy 3500 kg össztömeget meg nem haladó, a gépjár-

művek és pótkocsijaik típus jóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelv szerinti “N” kategóriába („haszon-
jármű”) minősül.

1.2. Biztosított érték
A biztosított érték az alábbi két érték közül a magasabb:

• a fi nanszírozott eszköznek a CASCO vagy KGFB biztosító kárszakértője által 
a biztosítási esemény időpontjára megállapított értéke; vagy

• a finanszírozott eszköznek a biztosítási esemény időpontjában érvényes 
EUROTAX katalógus szerinti eladási ára.

A kár értékébe a gépjárműben tartott vagyontárgyak nem számíthatók be.

1.3. Finanszírozási szerződés
• a Szerződő és a Biztosított között pénzügyi lízingszerződés formájában létre-

jött gépjármű vásárlási szerződés,
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• a Szerződő és a Biztosított között létrejött kölcsönszerződés, amelynek alap-
ján a Szerződő a kölcsönszerződésben megjelölt jármű megvásárlásához 
nyújt hitelt,

• a Szerződő és a Biztosított között létrejött személyi kölcsönszerződés, melynek 
fedezete a Biztosított tulajdonában lévő gépjármű

1.4. Finanszírozott eszköz 
Olyan 10 évnél nem régebbi személygépkocsi, vagy 3500 kg össztömeget meg nem 
haladó haszonjármű, amely:

• kölcsönszerződés esetén a kölcsön felhasználásával vásárolt gépjármű,
• személyi kölcsönszerződés esetén a Biztosított tulajdonában álló gépjármű, 

ami kölcsön fedezetéül szolgál,
• pénzügyi lízingszerződés esetén a pénzügyi lízingszerződés tárgyát képező 

gépjármű.

1.5. Gépjármű biztosítás
A jelen feltételek szempontjából gépjármű biztosítás a CASCO (lopáskárra, illetve 
önhibából eredő töréskárokra fedezetet nyújtó vagyonbiztosítás) valamint, a magyar 
jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő KGFB (kötelező gépjármű felelős-
ségbiztosítás).

1.6. Kártérítési összeg korlátozása
A jelen feltételek alapján kifi zethető kártérítési összeg legfeljebb 5.000.000 Ft.

1.7. A biztosítási esemény időpontja
A biztosítási esemény időpontja a gépjárműben bekövetkezett totálkár időpontja.

1.8. Tőketartozás
A Biztosítottnak a káresemény időpontjában a Szerződő felé fennálló, még le nem 
járt/még nem esedékes teljes tartozása, amely nem tartalmazza az alábbi jogcíme-
ken fennálló tartozásokat:

• a biztosítási esemény időpontjáig esedékessé vált, de be nem fi zetett törlesztő 
részleteket/lízingdíjakat,

• késedelmi kamatot,
• árfolyam különbözetet,
• eljárási díjakat,
• szerződésmódosítási díjakat,
• egyéb díjakat.

2. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

2.1. A biztosítási esemény bekövetkezte esetén a Biztosító a Biztosított hatályos fi nanszí-
rozási szerződése szerinti tőketartozását és a biztosított érték különbözetét megfi -
zeti a Szerződőnek. Ha kártérítésre KGFB alapján kerül sor, az ennek alapján fi zetett 
kártérítés és a megállapított roncsérték levonásra kerül a jelen biztosítás alapján fi -
zetendő kártérítés összegéből.
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2.2. Ha a gépjárműben bekövetkező károkért a Biztosított (vagy az általa felhatalmazott 
gépjárművezető) a felelős és nem rendelkezik CASCO biztosítással, a Biztosító a Biz-
tosított hatályos Finanszírozási Szerződése szerinti tőketartozását fi zeti meg, azzal, 
hogy a roncsértéket levonja a fi zetendő kártérítés összegéből.

2.3. A kártérítési összeg számításakor mindig a totálkárt felmérő biztosító elszámolá-
sában szereplő roncsérték az irányadó, ennek hiányában a roncsértéket a Biztosító 
szakértője állapítja meg.

3. KIZÁRÁSOK

Az általános biztosítási feltételekben rögzített eseteken felül a Biztosító kockázatviselése 
nem terjed ki arra az esetre sem, ha a bekövetkezett biztosítási esemény közvetlenül vagy 
közvetve összefüggésben áll azzal, hogy

a) a járművet olyan személy lopta el, aki hozzáfért a kulcsokhoz,
b) ha a totálkárral végződő esemény annak a következménye, hogy a gépjárművet

(i) versenyzésre,
(ii) gyorsasági versenyre,

(iii) bátorságpróbára, vagy
(iv) ezen tevékenységekhez hasonló tevékenységre használták.

A Biztosító kockázata nem terjed ki azokra az esetekre sem, amennyiben a gépjárművet 
kölcsönadták – a használat jellegétől függetlenül –, vagy megkülönböztetett gépjárműként 
használták, vagy érvényes jogosítvánnyal nem rendelkező személy vezette.
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Banco Primus Fióktelep Magyarország
1134 Budapest, Váci út 33.
Tel: 06 1 802 4455
www.bancoprimus.hu

Mapfre Asistencia S.A.
Magyarországi Fióktelepe
1146 Budapest
Hermina út 17. 
Telefon: 06 40 200 521
Fax: 06 1 461 0624
www.mapfreasistencia.hu
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