CASCO biztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Pannónia Casco
A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban – az Ön ajánlatában,
kötvényében és biztosítási feltételeiben – érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A CASCO biztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott, nevesített káreseményekre nyújt szolgáltatást az ott
meghatározott módon és mértékben.

Mire terjed ki a biztosítás?
Töréskár, üvegkár: a biztosított vagyontárgyakban
bármilyen kívülről ható, baleseti jelleggel, hirtelen
fellépő erőhatás által keletkezett törés, üvegtörés,
egyéb sérülés.
Elemi kár: a biztosított járművet, alkatrészét,
közvetlenül károsító villámcsapás, földrengés,
földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg,
vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább
19 m/s sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz,
egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és
hónyomás.
Tűzkár: a járműben, alkatrészeiben, tartozékaiban
keletkezett tűz, önrobbanás, robbanás által okozott
kár.
Rágcsáló / ragadozókár: A járműben,
alkatrészeiben, tartozékaiban rágcsáló/ragadozó
állat által okozott kár.
Rongálás, vandalizmus: a járműben, alkatrészeiben,
tartozékaiban idegen személy által okozott
szándékos rongálás, vandalizmus által keletkezett
kár.
Teljes lopáskár, részlopás.
Biztosítási esemény során felmerült, a megsérült
járművel kapcsolatos indokolt mentési, szállítási,
tárolási költséget Biztosító megtéríti.
Poggyászbiztosítás.
Balesetbiztosítás.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek pl.:
a nem baleseti jelleggel bekövetkezett események
(pl. műszaki hiba, anyagfáradás, hűtőfolyadék
megfagyás);
a verseny, vagy más közönségszórakoztatásra
szolgáló rendezvény, vagy arra való felkészülés
során, vagy vezetéstechnikai tanpálya használata
során bekövetkezett káresemények;
háborús, polgárháborús eseményekből eredő
károk;
gyúlékony, robbanó, vagy maró anyagoknak a
biztosított járműben szállítása által előidézett, vagy
súlyosbított károk;
a járműben keletkezett értékcsökkenésre;
a jármű szállítmányára;
hajtó-, kenő-, olajadalék anyagokra, üzemanyagra.

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
Biztosító nem fizeti az önrész alatti károkat.
Külső tartozékok (könnyűfém felni, tükör, antenna)
lopáskárainak térítés felső határa 250 000 Ft.
Nem gyárilag beszerelt elektroakusztikai
berendezések károsodása esetén a térítés felső
határa 300 000 Ft, könnyűfém keréktárcsák esetén
200 000 Ft.

Hol érvényes a biztosításom?
A szerződés területi hatálya Európa földrajzi értelemben, ideértve Törökország Európán kívüli területét is.
A poggyász- és baleset biztosítások kizárólag Magyarország területén bekövetkezett károkra nyújtanak fedezetet.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•
•
•
•

díjfizetési kötelezettség,
közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség,
kárbejelentési és állapotmegőrzési kötelezettség,
együttműködési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
• a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint;
• a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, avagy tizenkettő részletben a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak
figyelembe vételével; postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy
bankkártyás teljesítéssel;
• a biztosítás első díja a Biztosító kockázatviselés kezdetének első napján esedékes, a folytatólagos díj pedig annak a díjfizetési
időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik;

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
• a biztosítási fedezet megszűnik különösen
oo érdekmúlás, ellehetetlenülés okból annak bekövetkezésének napján (jármű eladása, más biztosítás alapján rendezett
totálkár esetén),
oo casco biztosítási esemény napján, ha annak során a megrongálódott jármű helyreállítása nem gazdaságos, az
megsemmisült, vagy ellopták és nem került meg,
oo garanciális gépkocsi cseréjekor a csere napján,
oo évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
oo határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
oo díjnemfizetés esetén a szerződésben meghatározottak szerint;
oo a biztosított jármű külföldi nyilvántartásba vétele napján.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra indoklás nélkül felmondható írásban, legalább 30 nappal a biztosítási évfordulót megelőzően.

