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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Jelen ügyféltájékoztató a Banco Primus Fióktelep Magyarország (továbbiakban: Banco Primus) által finanszírozott 
gépjárművek töréskára esetén alkalmazott ügymenetet kívánja Ön előtt megismertetni. Biztosítási esemény 
bekövetkezésekor minden esetben a Kölcsönszerződés Általános Feltételei és az Üzletszabályzat ide vonatkozó 
részei az irányadók.  
 
Amennyiben a finanszírozott gépjárművet töréskár érte, úgy a biztosítási esemény ügyintézése szempontjából 
meghatározó tényező, hogy Ön és a Biztosító között milyen, a kárrendezésre vonatkozó megállapodás jött létre. 
 
1. Ha az Ügyfél és a Biztosító között ún. „számlás” kárrendezésre vonatkozó megállapodás jött létre 

(tehát az Ügyfél nem fogadta el a Biztosító által megállapított kártérítési összeget) 
 

A Banco Primus meghatalmazása alapján a Biztosító a kárösszeget az Ügyfél, vagy az Ügyfél által 
meghatalmazott, a javítást végző Szervíz részére fizeti meg.  

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

- Kárfelvételi jegyzőkönyv 
- Javítási kalkuláció 
- Ügyfél meghatalmazása a Szervíz felé (amennyiben a Szervíz jár el az Ügyfél nevében)  

 
2. Ha az Ügyfél és a Biztosító között ún. „számla nélküli” vagy „egyezségi” kárrendezésre vonatkozó 

megállapodás jött létre, és a megállapított kártérítési összeg 
 

 kevesebb, mint 200.000,- forint:  
 

A Banco Primus meghatalmazása alapján a Biztosító a kárösszeget az Ügyfél vagy a javítást végző Szervíz részére 
fizeti meg.  
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

- Kárfelvételi jegyzőkönyv 
- Javítási kalkuláció  
- Egyezségi elszámolás 
- Ügyfél meghatalmazása Szervíz felé (amennyiben a Szervíz jár el az Ügyfél nevében)  

 

 több, mint 200,000 forint: 
 

A 200.000,- forintot meghaladó, egyezségi kárrendezés esetében az Ügyfél a kártérítési összeg kifizetését minden 
esetben a Banco Primus részére engedményezi. 

 
A káreseményből származó összeg a Banco Primus bankszámlájára kerül átutalásra. 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

- Kárfelvételi jegyzőkönyv 
- Javítási kalkuláció 
- Egyezségi kárelszámolás 
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Abban az esetben, ha a Banco Primus az Ügyfél részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítótól vagy biztosítóktól 
származó kifizetésekre válik jogosulttá, úgy a biztosítói kifizetés az Ügyfél erre irányuló nyilatkozata alapján az 
alábbiak szerint kerül felhasználásra: 
 

 Szerződés végleges lezárása: Amennyiben Biztosító által átutalt pénzösszegből lehetséges a szerződés 
lezárása, azaz a kölcsön teljes előtörlesztése. (Ha a Biztosító által átutalt kárösszeg nem fedezi a teljes 
előtörlesztési összeget, úgy azt az Ügyfélnek szükséges kiegészítenie. Ha a Biztosító által átutalt összeg több, 
mint az összeg beérkezésének a napján esedékes előtörlesztési összeg, akkor az Ügyfél kérheti a lezárást 
követően fennmaradt összeg részére történő kifizetését.)  

 Szerződés részleges előtörlesztése: Kérheti a kölcsön futamidejének lerövidítését, így a törlesztőrészlet 
nagysága nem változik, csak a szerződés szerinti hátralévő hónapok száma csökken.  

 Biztosítási összeg átutalása az Ügyfél részére: Az Ügyfél KIZÁRÓLAG igazságügyi szakértői vélemény 
bemutatása esetén igényelheti az összeg részére történő átutalását. Az igazságügyi szakértői véleménynek 
tartalmaznia kell, hogy a vizsgált gépjármű a Biztosító által készített kárfelvételi jegyzőkönyv alapján, 
szakszerűen lett megjavítva. A biztosítási összeg átutalásáról minden esetben a beszolgáltatott 
dokumentumok és a kölcsön törlesztési ütemterve alapján, egyedi elbírálás határoz, melynek eredményéről 
az Ügyfelet ezt követően kiértesítjük.  

 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kölcsönszerződésén lejárt tartozás mutatkozik a pénz 
beérkezésének napján, Banco Primus a Biztosítótól érkezett összegből jóváírja az elmaradását. A fenti 
módosítások végrehajtása csak az ezt követően megmaradt kárösszegből hajtható végre. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a gépkocsiban keletkező semmilyen káresemény nem érinti az Ön szerződésből eredő 
kötelezettségeit, azaz nem mentesíti a törlesztőrészletek megfizetése alól. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulások, meghatalmazások kiadása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben 
az Ügyfélnek nincs lejárt tartozása a kölcsönszerződésével kapcsolatban.  
 
Amennyiben további kérdése lenne, kérjük forduljon bizalommal Kollegáinkhoz a 06-1-802-4455-ös számon, mely 
hétfőn, kedden és csütörtökön 8:30 és 17:30, szerdán 8:00 és 20:00, pénteken 8:30 és 15:00  óra között áll az Ön 
rendelkezésére. 
 

Tisztelettel, 
 
 

Banco Primus Fióktelep Magyarország 
1134 Budapest, Váci út 33. 
Tel.: 06-1-802-4455  
Fax: 06-1-802-4454  
E-mail: kapcsolat@bancoprimus.hu 
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