Genertel miniCasco biztosítás
különös feltételei

			

A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk
felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet) által vezetett Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában
26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
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1. fejezet
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen különös szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Genertel Biztosító Zrt. (a
továbbiakban: biztosító) és a szerződő között létrejött Genertel miniCasco biztosítás elnevezésű gépjármű-biztosítási
szerződésre alkalmazni kell, feltéve, hogy a szerződést erre hivatkozással kötötték meg. A jelen különös feltételekben
nem szabályozott kérdésekben az Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések, a
Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF), a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
1.1 BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGY
Biztosított az ajánlaton/kötvényen ilyenként megjelölt személygépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett
legnagyobb össztömegű tehergépkocsi (a továbbiakban együtt: gépjármű). Nem lehet biztosított az olyan jármű,
amelyet bérjárműként, nemzetközi fuvarozásra vagy foglalkozásszerűen személyfuvarozásra használnak (taxi).
1.2. BIZTOSÍTOTT
A biztosított személy minden esetben a gépjármű törzskönyv szerinti tulajdonosa. A biztosítási szolgáltatást a biztosító
a Biztosított részére teljesíti.
1.3. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
1.3.1. A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül az olyan töréskár, amely a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás (2009. évi LXII. törvény) hatálya alá tartozó és kizárólag gépjárművek egymással történő
ütközésével megvalósuló közlekedési balesetből (káresemény) ered és a biztosított gépjárműben bekövetkezett, a
káreseményből származó sérülés bekövetkezéséért a jelen feltételek szerint biztosított gépjármű jogszerű használója (mint
a baleset okozója) felelős. A biztosító jelen feltételek szerinti szolgáltatásának további feltétele, hogy a káreseménnyel
összefüggésben a károsult (másik, vagy többi) gépjárműben okozott kár megtérítésére a biztosított kötelező gépjármű
felelősségbiztosítását kezelő biztosító társaság (ennek hiányában a kártalanítási számla kezelője) a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás szabályai alapján kötelezhető legyen.
1.3.2. Önálló üvegtörés kárra a biztosítási fedezet nem terjed ki.
1.3.3. A jelen feltételek szerint töréskárnak minősül a baleseti jellegű – azaz közvetlenül, kívülről és hirtelen fellépő,
mechanikai behatást előidéző – esemény által okozott sérülés.
2. fejezet
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS
A jelen biztosítás feltételei alapján a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási szerződésben meghatározott
díj ellenében, magyar forintban megtéríti a jelen biztosítási feltételekben meghatározott összeghatárig a kockázatviselés
helyén, a kockázatviselés időtartama alatt bekövetkezett biztosítási események során a biztosított járműben keletkezett
károk összegét a jelen biztosítási feltételekben meghatározottak szerint és módon.
A biztosítási szolgáltatás a biztosítási eseménynek minősülő töréskár (totálkár vagy részkár) esetén, a biztosított gépjármű
totálkárának vagy helyreállítási költségeinek megtérítésére terjed ki a biztosítási összeg erejéig. A biztosítási összeg a
kötvényen meghatározott forint összeg, amely a biztosító szolgáltatási kötelezettségének egy biztosítási időszakon
belüli felső határa. A biztosító egy biztosítási időszakon belül csak egy biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást.
A biztosító jelen biztosítási feltételek szerinti biztosítási események esetén az alulbiztosítás szabályait nem érvényesíti.
2.1 TOTÁLKÁR
2.1.1. A jelen biztosítási feltételek értelmében totálkárnak minősül az az eset, ha valamely biztosítási esemény
következtében a megrongálódott gépjármű helyreállítása gazdaságtalan vagy a helyreállítás műszakilag nem indokolt.
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2.1.2. Gazdaságtalan a helyreállítás, ha a gépjármű javítási költségei meghaladják a gépjármű káridőponti forgalmi
értékének a gépjármű maradványértékével csökkentett összegét vagy a javítási költség meghaladja a gépjármű
káridőponti forgalmi értékének 50%-át.
2.1.3. Műszakilag nem indokolt a gépjármű helyreállítása, amennyiben önhordó karosszériás kivitel esetén a
karosszéria, alvázas kivitel esetén az alváz és felépítmény sérülés miatt cserére szorul.
2.1.4. A biztosítási szolgáltatás mértékének megállapításakor a biztosító a káridőponti forgalmi értéket veszi alapul,
figyelembe véve az esetleges előzménykárokat (értékcsökkenés).
2.1.5. A jelen feltételek szerint a káridőponti forgalmi értéket az alábbiak szerint kell meghatározni:
Káridőponti forgalmi érték az az érték, amely egy, a káresemény időpontjában Magyarországon használt és azonos
típusú, korú, műszaki állapotú és használati jellegű gépjárműnek magyar forintban kifejezett forgalmi értéke, de
legfeljebb a gépjárműnek az aktuális magyarországi Eurotax árkatalógus alapján megállapított káreseménykori forgalmi
értéke. A katalógusban meghatározott módosító tényezők közül nem vehető figyelembe a műszaki vizsga miatti
korrekció a forgalomba helyezéstől számított első hat évben, továbbá a helyi keresettségi korrekció, és a felfelé
történő állapotkorrekció.
2.1.6. A biztosító szolgáltatása totálkár esetén a káridőponti és a maradványérték különbözete, de legfeljebb a
biztosítási összeg..
2.2 RÉSZKÁR
2.2.1. Ha a biztosítási esemény következményeként a totálkár esete nem áll fenn, akkor a biztosító a gépjármű
helyreállításának költségeit fizeti meg, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig.
2.2.2. Az indokolt és igazolt helyreállítási költség megállapításánál a biztosító a Magyarországon átlagosan elfogadott
árszínvonalnak megfelelő alkatrész-, illetve munkadíjárakat veszi alapul, amely alkatrészek esetében nem lehet
magasabb a magyarországi forgalmazó aktuális ajánlott kiskereskedelmi árainál.
2.2.3. Az alkatrészek és a fényezés költségeiből a biztosító az elhasználódási foknak megfelelő levonást
(értékemelkedést) érvényesít. Az első forgalomba helyezéstől számított hat év lejártáig és átlagos használtság esetén
azonban csak a kerékabroncsok, az akkumulátor, kipufogórendszer, kopó-forgó alkatrészek, futómű elemek, motor,
váltó, elektroakusztikus berendezések, könnyűfém keréktárcsák és a teljes fényezés helyreállítási és pótlási költségéből
érvényesít az elhasználódási foknak megfelelő levonást a biztosító. Amennyiben már előzőleg sérült vagy javított
volt az alkatrész, a biztosító szolgáltatásából levonja az értékemelkedést. Amennyiben az első forgalomba helyezés
időpontja nem bizonyított, akkor a forgalomba helyezés időpontjának a gyártási év január elsejét kell tekinteni. A
biztosító az anyagkezelési költséget nem téríti meg.
2.2.4. A biztosító kizárólag az adott biztosítási esemény folytán sérült felületek fényezésének költségeit téríti meg
a 2.2.3. pont szerint. Ha a külső felület több mint 50%-a sérült, abban az esetben megtéríti a karosszéria teljes
fényezésének költségét az elhasználódási foknak megfelelő levonást (értékemelkedést) érvényesítve.
2.2.5. A helyreállítás során a gépjárművön végzett változtatásokkal, minőség- vagy teljesítményjavítással,
továbbá kopás vagy elhasználódás miatti javításokkal kapcsolatos költségeket, esztétikai, teljesítmény- vagy
más értékcsökkenést, használatkiesés miatti veszteséget vagy a javítás ideje alatt igénybe vett kölcsöngépjármű
üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a biztosító nem téríti meg.
2.2.6. Amennyiben a szerződő a biztosított gépjármű tekintetében ÁFA-visszaigénylési jogosultsággal
rendelkezik, úgy a biztosító szolgáltatása mind a javítási költség, mind a totálkár megtérítése tekintetében nettó
értéken történik.
2.2.7. Számla nélkül történő helyreállítás esetén a biztosító minden esetben az ÁFA nélkül számított, a
javítóiparban a kár időpontjában átlagosnak tekintendő nettó helyreállítási költséget téríti meg. Ha a gépjármű
helyreállítása nem történik meg, a biztosító ebben az esetben is a kár időpontjában átlagosnak tekintendő nettó
helyreállítási költséget téríti meg.
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2.3. A biztosító megtéríti a gépjármű mentésével, tárolásával és a szerződő lakóhelye szerinti legközelebbi, a gépjármű
szakszerű kijavítására alkalmas műhelybe való szállításával kapcsolatos indokolt, számlával igazolt költségeket önrész
levonása nélkül, a biztosítási összegen belül, de legfeljebb bruttó 100 000 Ft-ig.
2.4. A lecserélt alkatrészek és a gépjárműmaradvány (roncs) átvételére a biztosító nem köteles. A maradvány értékesítése
előtt a biztosított az együttműködési kötelezettségéből kifolyólag köteles egyeztetni a biztosítóval a maradvány értéke
vonatkozásában. A biztosító ehhez segítségül árajánlatokat szerez be használt-gépjármű kereskedőktől. Amennyiben a
biztosított a legjobb ajánlat szerinti árnál alacsonyabb áron értékesíti a maradványt, a biztosító nem köteles a
különbözetet megtéríteni. Amennyiben az ajánlatot adó kereskedő az ajánlaton megjelölt árnál alacsonyabb áron veszi
át a maradványt, úgy a biztosító a különbözetet megtéríti, kivéve, ha a csökkentett átvételi összeg a jármű szemlekori
állapotának megváltozásából vagy a maradványnak az ajánlati kötöttség idején túli értékesítéséből fakad.
2.5. A biztosító által a szolgáltatás teljesítéséhez bekérhető iratok
miniCasco biztosítási esemény esetén a biztosító különösen az alábbi táblázatban megnevezett iratokat kérheti
benyújtani:
1.
2.

javítási számla
beszerzési számla

18.

örökösödési bizonyítvány

35.

ittassági nyilatkozat

19.

rendőrségi feljelentés
jegyzőkönyve

36.

nyilatkozat előzménykéréshez

3.

készpénzbefizetési
pénztárbizonylat

20.

tűzoltósági hatósági
bizonyítvány

37.

adásvételi szerződés

4.

beszerzési bizonylat (pl.
blokk)

21.

tűzvizsgálati jelentés

38.

megállapodás kárügy végleges
egyösszegű rendezéséről

5.

baleseti bejelentő

22.

vizsgálati (nyomozói)
szakértői jegyzőkönyv

39.

tulajdonjog bejegyzéssel vagy
törléssel kapcsolatos okiratok

6.

tanúnyilatkozatok

23.

rendőrségi helyszínelési
jegyzőkönyv

40.

forgalmi engedély

7.

kárbejelentő

24.

vádemelési javaslat
kézikönyve

41.

vámkezeléssel kapcsolatos
iratok

8.

kereskedői ajánlat
maradványértékre

25.

nyilatkozat a gépjármű
felszereltségéről

42.

vezetői engedély

9.

audatex kalkuláció

26.

fizetési meghagyás

43.

törzskönyv

10.

eurotax kalkuláció

27.

lemondó nyilatkozat

44.

11.

eurotax káridőponti érték
számítás

28.

meghatalmazás

45.

12.

igazságügyi szakértői
vélemény

29.

banki engedményező
nyilatkozat

46.

közjegyzői okirat

13.

egyéb szakértői vélemény

30.

bankszámlakivonat

47.

ügyfél elérhetősége

14.

szakhatósági iratok

31.

bankszámlaszám

48.

Országos Meteorológia
Szolgálat igazolása

15.

munkalap

32.

banki meghatalmazás

49.

gyámhatósági rendelkezés

16.

garanciajegy

33.

átruházó nyilatkozat

50.

fotó

17.

hagyatéki végzés

34.

azonosítási adatlap

51.

munkáltatói nyilatkozat

gépjármű használatára
vonatkozó szerződés vagy
okirat
üzembentartói szerződés vagy
okirat
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A felsorolt okiratokon kívül a biztosított, illetve a károsult jogosult a károk és költségek igazolására a bizonyítás
általános szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.
3. fejezet
TERÜLETI HATÁLY
A biztosítás területi hatálya, az alapbiztosítástól eltérően csak Európa földrajzi területére terjed ki. Európa
tehát földrajzi értelemben értendő, azaz a volt Szovjetunió utódállamainak ázsiai területére és Törökország ázsiai
területére a biztosítási védelem nem terjed ki.
4. fejezet
DÍJFIZETÉS, KAPCSOLATTARTÁS
4.1. Díjfizetés
A biztosítás díjának megfizetése a biztosítási kötvényen rögzített módon történik.
Az első díj a biztosítási időszak kezdő napján, illetve, ha az későbbi, a szerződés létrejöttekor, a folytatólagos díjak
pedig az adott díjfizetési időszak első napján esedékesek.
4.2. Kapcsolattartás
A biztosító a szerződővel kizárólag elektronikus úton (e-mail) kommunikál. A biztosító a szerződő által megadott
e-mail címre küldi meg a szerződéssel kapcsolatos, kinyomtatható dokumentumokat is (kötvény, stb.). Az e-mail cím
megváltozása esetére a jelen feltételekben meghatározott változás-bejelentési kötelezettség megfelelően irányadó. A
biztosító jogosult továbbá a számlát is elektronikus úton megküldeni (e-számla formájában). A számla kézbesítési
módja csak a biztosítási évfordulóval módosítható.
5. fejezet
KIZÁRÁSOK
A biztosító szolgáltatása nem terjed ki azokra az eseményekre, illetve nem téríti meg azokat a károkat, melyek:
5.1 gépjármű versenyen vagy arra való felkészülés közben keletkeztek,
5.2 felkelés, háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges cselekményei, terrorcselekmények,
polgárháború, lázadás, forradalom, tüntetés, felvonulás, sztrájk, munkahelyi rendbontás, zavargások során
okozott vagy ezen eseményekkel összefüggésben következnek be,
(Jelen feltétel alkalmazása szempontjából a Btk. 314.§-ában meghatározott cselekményen túl,
terrorcselekménynek minősül az olyan erőszakos, erőszakkal fenyegető, az emberi életre, a materiális,
immateriális javakra vagy az infrastruktúrára veszélyes cselekmény, amely politikai, vallási, ideológiai, etnikai
célok mellett foglal állást, vagy valamely kormány befolyásolására vagy a társadalomban, illetve annak egy
részében való félelemkeltésre irányul, illetve arra alkalmas.)
5.3 magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazgatási szervek rendelkezései során keletkeznek,
5.4 a gépjármű jogszerű vezetőjenek olyan magatartása során keletkeznek, amely alkalmával ki akarta vonni
magát valamely hatóság intézkedése alól,
5.5 ionizáló sugárzás hatására következnek be,
5.6 szándékos bűncselekménynek a biztosított gépjárművel való kísérlete vagy elkövetése során következtek be,
5.7 bekövetkeztekor a biztosított gépjárművet nem az ajánlatban meghatározott módon, illetve jelleggel (pl. taxi
vagy bérgépjármű) használták,
5.8 bekövetkeztekor a gépjárművel a közlekedésrendészeti szabályok megsértésével szállítottak személyeket, és
ez a tény közrehatott a biztosítási esemény bekövetkezésében,
5.9 bekövetkeztekor a gépjárművet olyan alkoholos befolyásoltság alatt vezették, hogy a vezető véralkoholszintje
meghaladta a 0,8 ezreléket, illetve a légalkoholszint meghaladta a 0,5 mg/l értéket,
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5.10 bekövetkeztekor a szerződőnek/biztosítottnak tudomása van arról, hogy a gépjármű jogszerű vezetője nem
alkalmas a gépjármű vezetésére,
5.11 bekövetkeztekor a forgalomban részt vevő gépjármű jogszerű vezetőjének nem volt érvényes vezetői
engedélye, kivéve, ha a szerződő/biztosított bizonyítja, hogy ez a tény nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkezésében, (Jogszerű vezetőnek olyan személy minősül, aki a szerződő vagy a gépjármű felett rendelkezésre
jogosult személy akaratával összhangban vezeti a gépjárművet.)
5.12 nem baleseti jelleggel következtek be (pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, hűtővízmegfagyás
stb.), de amennyiben fentiek következtében biztosítási esemény történik, úgy a biztosító teljesíti a
szolgáltatását,
5.13 nem biztosítási esemény során a gépjárműből kiszerelt vagy a gépjárműről leszerelt alkatrészekben vagy
tartozékokban következnek be,
5.14 különleges felépítményű, ill. munkagépként is használható gépjárműben – például daruval felszerelt
gépjármű, markológép stb. –, annak munkavégzése közben (a közúti közlekedéssel egyidejűleg történő
munkavégzés esetét kivéve), vagy a közlekedésre való előkészítése során következnek be,
5.15 abból erednek, hogy a baleset bekövetkezésekor a biztosított jármű nem az időjárási viszonyoknak megfelelő
gumiabroncsokkal volt felszerelve és ez a tény közrehatott a biztosítási esemény bekövetkezésében.
6. fejezet
A SZERZŐDŐ/BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI
6.1 A biztosítási eseményt a felfedezéstől számított 2 munkanapon belül a biztosítóhoz be kell jelenteni.
6.2 A fedezet, a jogalap és az összegszerűség megállapításához szükséges felvilágosítást meg kell adni, és lehetővé kell
tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
6.3 Az esettel összefüggő esetleges hatósági vagy bírósági eljárást a biztosító részére írásban be kell jelenteni.
6.4 A szerződő/biztosított csak a kárfelvétel után, vagy a biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával javíttathatja
meg a gépjárművet, illetve rendelkezhet a sérült gépjármű helyreállításáról.
7. fejezet
KÁRMEGELŐZÉSI ÉS KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A szerződő, illetve a biztosított köteles a gépjárművet szakszerűen üzemeltetni, a gépjárműre vonatkozó hatósági
előírásokat megtartani.
A biztosító mentesülése szempontjából súlyosan gondatlannak minősül a magatartás, ha:
7.1 a gépjárművet alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság állapotában, illetve egyébként vezetésre alkalmatlan
állapotban vezették, illetve a vezetést ilyen személynek engedték át,
7.2 a gépjármű a baleset időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt és a káresemény ennek, vagy ennek
is következménye,
8. fejezet
AZ ÉRINTETT FELEK JOGÁLLÁSA

Nysz: 17538

A szerződőre vonatkozó minden rendelkezés értelem szerint érvényes a biztosított személyekre és mindazokra, akik
igényeiket a jelen biztosítás alapján érvényesíthetik és ugyanezek betartását meg kell követelniük a gépjármű mindenkori
jogszerű használójától is, továbbá a jelen szerződés szerződője minden e szerződésből származó feltételről, jogról és
kötelezettségről köteles tájékoztatni a gépjármű jogszerű használóját. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség is
ugyanúgy terheli e személyeket, mint a szerződőt.
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