
Mire terjed ki a biztosítás?

A szerződésben megnevezett, érvényes 

magyar hatósági jelzésekkel és 

dokumentumokkal ellátott járművekre.

 9 a jármű káresemény időpontjában  

     fennálló magyarországi piaci  

     értéke, legfeljebb a magyarországi  

     Eurotax katalógus, vagy az Eurotax  

     ETAX járműértékelő programja  

     alapján számított érték (káridőponti  

     érték), de semmilyen esetben sem  

     haladhatja meg a jármű biztosítási  

     díjának számításához megadott  

     díjalapot. 

 

Biztosítási események:

 9 elemi kár;

 9 töréskár;

 9 rágcsálókár

 9 lopáskár;

 9 rabláskár.

A biztosítási esemény bekövetkezése ellenére, a feltételekben 
meghatározott személyi kör szándékos vagy súlyosan gondatlan 
károkozó magatartása a biztosítási szolgáltatás teljesítése
alól mentesíti a biztosítót.
A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak korlátozott
szolgáltatást teljesít a következő biztosítási események vonatkozásában:

 A jármű nem gyárilag beszerelt audioberendezésének
helyreállítási vagy pótlási költsége címén a biztosító számlával
igazolt költséget, az önrészesedés levonása után legfeljebb
100 000 Ft-ot fizet ki.
Szállítási, tárolási, őrzési költségek számlával igazolt összegét 
téríti a Biztosító, káridőponti érték 20%-áig, de 3,5 t 

össztömeget meg nem haladó jármű esetén 300 000 Ft-ig, 3,5 t 
össztömeget meghaladó jármű esetén 600 000 Ft-ig.
Pótlási értéket térít a biztosító, ha a helyreállítási költség 
meghaladja a káridőponti érték 70%-át.
Az autó 3 hónapos koráig a káresemény időpontjában érvényes 
újkori árat térítjük, csökkentve az önrésszel és maradványértékkel
Minden esetben levonjuk az értékemelkedést:
- a jármű forgó-kopó és futóműalkatrészeire vonatkozóan;
- a kipufogó rendszer bármelyik elemére és tartozékára  
  vonatkozóan;
- akkumulátorra vonatkozóan;
- gumiköpenyre vonatkozóan

Milyen korlátozások vannak 
a biztosítási fedezetben?

A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási 
termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának. A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a GB393 
jelű Groupama Flotta Casco biztosítási feltételekben található.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A casco biztosítás olyan vagyonbiztosítás, amely a biztosított járművet ért vagyoni károkra nyújt fedezetet és szolgáltatást teljesít a szerződésben 
meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében. 
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Gépjárműbiztosítás
Biztosítási termékismertető 

A társaság: 
Groupama Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett, a Magyar Nemzeti Bank 
által felügyelt biztosító részvénytársaság.
Tevékenységi engedély száma: H-EN-II-130/2016.

A termék: 
GB393 JELŰ GROUPAMA FLOTTA 
CASCO BIZTOSÍTÁS

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít szolgáltatást  
a következő káresemények vonatkozásában:

 8 a jármű engedély nélküli átalakításából eredő károkra
 8 szakszerűtlen üzemeltetés és elhanyagolt műszaki állapot miatti károkra
 8 töréskár esetén ha a jármű nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával
 8 leszerelt alkatrészekben, kenő és üzemanyagban keletkezett károkra
 8 nem gyári, valamint a járműből szerszám nélkül kivehető  

     audioberendezés és navigáció ellopása miatti kárra
 8 cabrio utasterében keletkezett kárra, az utastérből eltulajdonított  

    bármely alkatrész vagy felszerelés ellopásával vagy megrongálásával  
    okozott kárra;

 8 a jármű értékcsökkenésére 
 8 a járművet autóversenyen, arra való felkészülésen, vagy versenypályán  

     teszt vezetés résztvevőjeként ért károkra
 8 rakodás, rakomány elmozdulása és munkavégzéssel összefüggő károkra
 8 a gépjármű munkagépként történő használatával összefüggő károkra
 8 tüntetés, zavargás, sztrájk, terrorcselekmények káraira
 8 ha a vezető a járművet vezetői engedély nélkül vagy kábítószer, alkohol  

     vagy más vezetési képességeket befolyásoló szer hatása alatt vezette
 8 a nem baleseti jelleggel bekövetkezett károkra (pl. műszaki
 8 hiba, elhasználódás, fagyás, vízfelszívás (azaz nagyobb vízbe hajtáskor  

     bekövetkezett motorkárosodás stb.)
 8 elektromos meghajtású autók esetén, az autó töltése során túlfeszültség  

     miatt keletkezett károsodásra, illetve a jármű gyári tartozékának minősülő  
     töltőkábel ellopására; 
A biztosító lopás esetén nem teljesít szolgáltatást a következő káresemények 
vonatkozásában:

 8 a jármű nem került lezárásra, illetve a védelmi berendezés bekapcsolásra
 8 a zárok rongálása, illetve kulcsok elvesztése után nem őrzött helyen  

     tárolták a járművet
 8 a kulcsok védelméről nem gondoskodtak megfelelően
 8 a kulcsok nem kerülnek bemutatásra a kár után
 8 taxi és bérautó használat
 8 rablás esetén a védelmi berendezés nem működött



Hol érvényes a biztosításom?

 9 Magyarország és a mindenkor érvényes a Zöldkártya Rendszer 
európai tagországainak területe, az asszisztencia kiegészítő 
biztosításban meghatározott eltérésekkel.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással 
kapcsolatban?

A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek:
Közlési kötelezettség: A szerződő köteles a biztosítás elvállalása 
szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval 
közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett.

A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
–   Változásbejelentési kötelezettség: a lényeges körülmények 

megváltozását  a szerződő és a biztosított írásban, 5 napon belül 
köteles bejelenteni a biztosítónak:

• A jármű felszereltségének, rendszámának és alvázszámának a  
 változása.

• A jármű használat módjának, tulajdonjogának változása,  
 forgalomból kivonása.

• Kulcsok darabszámának változása vagy a zárak sérülése vagy 
cseréje esetén.

–   Kármegelőzési kötelezettség: Gondosan és körültekintően kell 
eljárni, hogy ne következzen be káresemény (pl. a járművet 
megfelelő műszaki állapotban kell tartani, időjárásnak és látási 
viszonyoknak is megfelelő sebességet be kell tartani, pihenőidőt 
be kell tartani). 
 
 

 

 

Kárenyhítési kötelezettség: 
• Ha káresemény történik, akkor az adott helyzetben elvárható  

   módon kell cselekedni, hogy minél kisebb kár keletkezzen 
• A kulcsok tárolása oly módon, hogy ahhoz illetéktelenek ne  

   férhessenek hozzá.
• Elveszett kulcsok esetén a jármű zárjait kicserélni.

Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
–    A kárt 2 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosító felé. 
–    A kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését 

eredményezheti, ha a késedelem miatt lényeges körülmények 
kideríthetetlenné válnak.

–    A tűz- vagy robbanáskárt a tűzrendészeti hatóságnak is be kell 
jelenteni.

–    A lopás- és rabláskárt a rendőrségnek is be kell jelenteni.
–    A biztosító számára a kárral kapcsolatos felvilágosítás, az azt 

alátámasztó iratok benyújtása, kiemelten a vezetői és forgalmi 
engedélyre és törzskönyvre.

Díjfizetési kötelezettség: A szerződő köteles a biztosító által 
megküldött számla vagy számviteli bizonylat alapján a biztosítás díját 
az abban megjelölt határidőig megfizetni.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díj havi, negyedéves, féléves vagy éves díjfizetési 
gyakorisággal fizethető banki átutalással.

 
 

 
A biztosítás első díjrészlete a felek által meghatározott 
időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttekor, a 
folytatólagos díjat a választott gyakoriságnak megfelelően 
az adott időszak (pl. hónap, év) első napján kell megfizetni a 
biztosítónak.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete:
–   A biztosító kockázatviselése az ajánlaton, illetve az adatközlőn 

meghatározott időpontban, ennek hiányában az ajánlat 
biztosító számára történő hozzáférhetővé válásának 
(közlésének) időpontjával kezdődik.

–   A kockázatviselés kezdete nem lehet korábbi, mint az ajánlat 
átadásának időpontja.

–   A szerződés határozatlan időre jön létre, kivéve, ha a felek azt a 
szerződésben foglaltak szerint határozott időre kötik meg.

A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott 
időpontokban ér véget:
–   A határozott idejű szerződés lejáratának napján.
–   A szerződés megszűnésével véget ér a biztosítási védelem.

Hogyan szünhet meg a szerződés?

A szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben szűnhet meg:
A biztosítás évfordulójára történő rendes felmondással, írásban, 
legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal.
A szerződő és a biztosító által meghatározott időpontban közös 
megegyezéssel.
A biztosító írásbeli tájékoztatásával a biztosítási érdek 
megszűnéséről (pl. gépjármű eladása, forgalomból történő 
végleges kivonása).

 

A biztosító írásbeli tájékoztatásával a biztosítási esemény 
lehetetlenné válásáról (pl. vétlen félként bekövetkezett baleset 
során a jármű totálkárossá vált vagy a járművet ellopták).
A biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem 
fizetése miatt is.
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