Flotta Casco lopáskár-biztosítás
Különös biztosítási feltételek
Érvényes 2017. január 27-étől

Az Allianz Hungária Zrt. a Flotta Casco biztosítás általános feltételei és a jelen különös feltételek alapján – ezek
együttes alkalmazásával – nyújt szolgáltatást a gépjárműben, annak biztosított alkatrészeiben, tartozékaiban
keletkezett lopáskár esetén. A biztosításnak a jelen különös feltételekben nem szabályozott részleteiben a biztosítás általános feltételei szerint kell eljárni.

·

lás nélkül – idegen kulccsal vagy alkalmi eszközzel
való működtetésüket;
a gyárilag beépített vagy az utólag felszerelt vagyonvédelemi berendezés (pl. indításgátló) a lopáskár időpontjában üzemképes volt és a gépjármű védelmére
kész állapotba volt helyezve.

2. A biztosítás nem terjed ki az alábbi eseményekre:
1. Biztosítási események
·

A jelen különös feltételek szerint
a) Rablásnak minősül, ha a tettes jogtalan eltulajdonítás
céljából a gépjárművet, annak alkatrészét, tartozékát
úgy veszi el, hogy a gépjárművet jogszerűen használó
vagy a gépjármű felügyeletét ellátó személy ellen – a
gépjármű megszerzése érdekében – erőszakot, avagy
élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg őt öntudatlan vagy védekezésre képtelen
állapotba helyezi.
Nem biztosítási esemény a gépjármű elrablása, ha a tettes a gépjármű megtartása érdekében alkalmazott erőszakot a gépjármű jogszerű használójával szemben.
b) Megfelelően lezárt a gépjármű, ha a lopáskár időpontjában megfelel az alábbi követelményeknek:
· valamennyi nyílászáró elemének (lásd az általános
szerződési feltételekben „A szerződésben előforduló
fogalmak”. c. pontot!) rendeltetésszerűen zárt, fel-, ill.
beszerelt állapota megakadályozta a gépjárműbe erőszak nélkül történő jogtalan behatolást;
· a zárak, zárbetétek rendeltetésszerűen használhatók
voltak, műszaki állapotuk nem tette lehetővé – roncso-

·
·

·

·

A nem megfelelően lezárt gépjármű ellopására vagy
önkényes elvételére;
a gépjármű elsikkasztására;
a gépjármű bármely nyílászáró elemének (utastérvagy raktérhatároló ajtó, motorház- és
csomagtérfedél, ablak- és tetőüvegezés, részlegesen
vagy teljesen nyitható, illetve levehető tető) nyitott,
le- illetve kiszerelt állapotával összefüggésben bekövetkező ellopására;
bérbe adott gépjárműnek a bérleti szerződés tartama
alatt bekövetkezett ellopására, ha a gépjármű nem kerül
meg;
a gépjármű ellopására, ha a lopáskor a gépjárműben
voltak a gépjármű indítását és elvitelét lehetővé tevő
tartozékok (pl. indítókulcs, kódkulcs, indítókártya, a
védelem hatástalanításához szükséges kulcs vagy
kód) és/vagy a törzskönyv.

3. Önrészesedés
a) Ha a biztosító a gépjárműben, annak alkatrészeiben,
tartozékaiban lopáskár kapcsán szolgáltatást nyújt,
akkor a biztosítás általános feltételei szerint megállapított kárnak a szerződésben meghatározott százalékát – káreseményenként, önrészesedés címén – a biztosított maga viseli.
b) A biztosító nem von le önrészesedést az alábbi esetekben:
· a szélvédő sérülésének kijavítása az üveg cseréje
nélkül,
· a technológiailag indokolt üvegcserét gyári vagy
utángyártott szélvédő alkalmazásával végzik, és az
áfát is tartalmazó számla szerinti összeg nem
haladja meg a gyártó által szükségszerűen előírt
vagy felhasznált alkatrészek és (segéd) anyagok az
illetékes vezérképviselet (ennek hiányában a gyártó) által közzétett kiskereskedelmi árának, valamint a
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A jelen különös feltételek értelmében lopáskár-biztosítási
eseménynek minősül
a) a megfelelően lezárt gépjármű ellopása vagy jogtalan
használat céljából történő önkényes elvétele,
b) biztosított gépjármű alkatrészének, tartozékának ellopása a gépjárműről, ill. annak megfelelően lezárt belső
teréből,
c) a biztosított gépjárműnek vagy az alkatrészének, tartozékának elrablása, továbbá
d) a fenti a–c) pontok szerinti cselekményekkel vagy ezek
kísérletével, továbbá a gépjárműben tárolt, de alkatrésznek, tartozéknak nem minősülő vagyontárgyakra
irányuló lopással, vagy annak kísérletével kapcsolatosan okozott kár.

4. A biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettsége
4.1. A biztosított (szerződő) kármegelőzési feladatai
A biztosított, illetőleg a szerződő köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és enyhíteni. A kármegelőzési kötelezettség körében köteles
a) gondoskodni a forgalmi engedély, törzskönyv, valamint a gépjármű indítását és elvitelét lehetővé tevő
eszközök (lásd. a 2. pontot!) biztonságos tárolásáról,
így különösen
· fürdőhelyen a fent megjelölt okmányokat, tartozékokat köteles értékmegőrzőben tárolni, illetőleg ennek
hiánya esetén állandó felügyelete alatt tartani,
· a gépjármű használatának átengedése előtt a használatra jogosultat a 4. pontban felsorolt kármegelőzési, kárenyhítési teendőkről tájékoztatni,
b) mindazon zárakat (a gépkocsi gyújtáskapcsolóját is
ideértve) haladéktalanul kicseréltetni, illetőleg megjavíttatni,
· amelyeknek kulcsához illetéktelenek biztosítási esemény (lopás, rablás vagy ezek kísérlete, rongálás)
vagy nem biztosítási esemény (elvesztés, a gépjárműtől elkülönítetten tárolt kulcs eltulajdonítása
stb.) útján hozzájuthattak,
· amelyek bármilyen egyéb okból (pl. kopás miatt) az
eredeti kulcsok nélkül is működtethetővé váltak;
c) haladéktalanul intézkedni, hogy a gépjármű lopás
elleni védelmét szolgáló elektronikus berendezés(ek)
illetéktelenekhez jutott távkezelőjével, kódkártyájával,
személyi kódjával a gépjármű a továbbiakban ne
legyen működtethető, valamint
d) haladéktalanul gondoskodni a nem megfelelően zárható gépjármű biztonságos tárolásáról.
4.2. A kármegelőzés költségének térítése
a) Ha illetéktelenek hozzájutottak a gépjármű kulcsához,
az elektronikus védelem távkezelőjéhez, kódkártyájához vagy személyi kódjához, illetve a körülményekből
feltételezhető, hogy ezekről másolatot készítettek, a
biztosítás általános feltételeinek 13.2–13.8. pontjaiban
előírtak értelemszerű alkalmazásával a biztosító – kármegelőzési költségként – megtéríti,
· az érintett (sértetlen) zárbetétek és gyújtáskapcsoló
cseréjének vagy átalakításának,

· az elektronikus védelem 4.1. c) pont szerinti módosításának, továbbá
· a gépjármű szükséges idejű tárolásának költségét,
feltéve, hogy a kármegelőzés érdekében ezek a költségek indokoltak. A biztosítási eseménnyel és a kármegelőzéssel összefüggésben felmerült autómentési, szállítási és tárolási költségek együttesen sem
léphetik túl a biztosítás általános feltételeinek 13.2.
c) pontjában meghatározott összeget.
b) A gépjárműből kiszerelt zárbetétek, távkezelők, kódkártyák térítésének feltétele a cseréjük számlával való
igazolása, valamint a biztosító kérésére a gépjármű
bemutatása és a kiszerelt záralkatrészek leadása.

5. Mentesülés
A biztosító mentesül a gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopáskár megtérítése alól,
ha bizonyítja, hogy a gépjárművet annak elzáratlanul vagy
őrizetlenül hagyott és előzetesen megszerzett indítókulcsának, kódkulcsának stb. (az indítást és elvitelt lehetővé tevő
eszközöknek) felhasználásával lopták el.

6. A biztosított kötelezettsége a gépjármű megkerülése esetén
A biztosított, illetőleg a szerződő köteles a tudomására
jutástól számított 15 napon belül bejelenteni, ha az eltulajdonított gépjármű, annak alkatrésze, illetve tartozéka
az előleg folyósítása vagy a lopáskár megtérítése után
megkerül, és egyidejűleg közölnie kell, hogy a megkerült
vagyontárgyat meg akarja-e tartani, vagy nem.
Ha a biztosított a megkerült gépjárműre, annak alkatrészeire, tartozékaira igényt tart, akkor az ennek bejelentésétől
számított 15 napon belül köteles a biztosítónak visszafizetni a vagyontárgynak a visszavásárlásra felajánlás időpontjában képviselt – a lopással összefüggésben keletkezett, kár
összegével csökkentett – értékét.
A visszafizetendő összeg nem haladhatja meg a kifizetett
szolgáltatási összeget.
Ha a biztosított az ellopott, megkerült gépjárművet nem
kívánja megtartani, köteles a biztosítóval együttműködni
a gépjármű értékesítésében harmadik személy részére.
A biztosító jogosult az együttműködés megtagadása
miatt keletkező kárt és költséget a biztosítottra (szerződőre) áthárítani.
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·

technológiai időszükséglet és átlag óradíj alapján
számolt munkadíj összegének 70%-át,
a sérült fényszóró és egyéb külső lámpák sérülésének
kijavítása ezek cseréje nélkül történik.
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