DEFEND GAP Biztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: Defend Insurance Kft. – 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
A termék: GAP kárfedezeti biztosítás
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?
Kiegészítő biztosítás, amely a gépjármű lopásával vagy totálkárával kapcsolatban elszenvedett pénzügyi veszteséget fedezi.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosított által a teljes totálkárral vagy lopással
összefüggésben felmerült pénzügyi veszteségre;
A DEFEND GAP biztosítás a pénzügyi veszeteséget
fedezi, amelyet a biztosítási időszak elején
megállapított érték és a biztosítási esemény
időpontjában a jármű piaci értéke közötti
különbségként számítanak ki;
A biztosítási fedezet mértéke és kiszámításának
módja a biztosítási programban szerepel, a
DEFEND GAP Biztosítás minden egyes változatának
megfelelően.
DEFEND GAP különböző programjai:
• DEFEND GAP LEASE
A lízingszerződés fennálló tartozását fedezi
• DEFEND GAP XS
A CASCO önrészt fedezi

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek pl.:
nem baleseti jelleggel bekövetkezett események ,
szándékos károkozás;
azon összegekre, amelyek más biztosító által
fedezve vannak;
azokra a kiegészítő tartozékokra vagy
alkatrészekre, amely nem a gyártó által került
beszerelésre;
meghatalmazott személy vagy a gépjármű
kulcsaihoz való szabad hozzáférés általi lopásra;
gépjármű taxiként vagy speciális járműkénti
üzemeltetésére;
háború vagy polgárháború okozta károk;
totálkárra, ahol a jármű vezetője alkohol, gyógyszer
vagy kábítószer hatása alatt volt.

• DEFEND GAP MAX
A gépjármű eredeti vételáráig térit
• DEFEND GAP ECONOMY
A gépjármű eredeti vételáráig térit
• DEFEND GAP MINI
A gépjármű eredeti vételáráig térit, totálkár
esetén
• DEFEND GAP FLEX
A gépjármű eredeti vételáráig térit, totálkár és
lopás esetén

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A követelések nem élnek különösen abban az esetben, ha:
a követelést egy másik biztosító vagy egy harmadik fél fedezi;
a kárt nem tekinti az alapbiztosító totálkárnak.
ha nincs bejelentett igény az alap (baleset) biztosításra;
a lopását követően a jármű lopását nem jelentették be azonnal a rendőrségnek a lopás észlelését követően.

Hol érvényes a biztosításom?
Területi hatálya (megegyezik az alapbiztosító területi hatályával), valamennyi EU-s országra és a kontinentális Európa
országaira terjed ki, kivéve Oroszország.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•
•
•

A káresemény bekövetkezésének megakadályozása az alkalmazandó jogszabályok és társadalmi normák betartásával;
Az Általános Biztosítási Feltételekben és a Szerződéses Megállapodásokban meghatározott rendelkezések betartása;
Tartsa a járművet megfelelő üzemi állapotban és sértetlenül;
Tegyen meg minden fontos intézkedést a károk következményeinek enyhítésére;
A káresemény bejelentésének kötelezettsége
• A rendőri szervek haladéktalan értesítse
• Káresemény bejelentése legkésőbb 8 napon belül
• A káresemény valós körülményeinek tájékoztatása, a káresemény okairól és mértékéről, a kár mértékének
számszerűsítéséről
• A szükséges dokumentáció benyújtása

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• Amennyiben a biztosítási szerződésben nem állapodtak meg a Felek másképpen, a biztosítási díjat évente vagy egy összegben
előre kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
Biztosítás kezdete:
• Biztosítási kötvények a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban a biztosítás kezdetekor, feltéve, hogy a díjat a
feltételeknek megfelelően fizetik;
Biztosítás vége:
• A biztosítás a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban jár le;
• A biztosítási szerződés a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően is megszűnik;
• A biztosítás az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek mellett, valamint a gépjármű tulajdonosának
megváltozásával is megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megkötésétől számított két hónapon belül írásos értesítést kell küldeni a biztosítónak (a vezérképviselet
címére). Ebben az időben a kötvénytulajdonosnak nem kell semmilyen okot szolgáltatnia. E két hónap elteltével a biztosítási
szerződést csak a törvény és az általános biztosítási feltételek alapján lehet törölni.

