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A jelen casco biztosítás feltételeiben használt fogalmak
jelentése kifejezett eltérő rendelkezés hiányában
megegyezik a Biztosító Általános szerződési feltételeiben
meghatározott jelentéssel.
14.

FEDEZET

A biztosítás a jelen biztosítási feltételekben és a Biztosító
Általános
szerződési
feltételeiben
meghatározott
eseményekből eredően a biztosított járműben, valamint
annak a gyári alkatrészeiben és tartozékaiban keletkezett
baleseti kárra nyújt fedezetet a biztosított (szerződő) fél
számára a Magyarország hivatalos fizetőeszközének
minősülő pénznemben.

által fizetendő kártérítési összeg 30%-kal
csökken, amennyiben a jármű forgalmi
engedélye a járműben volt a lopáskor.
14.4. Viharkár
Vihar (vagyis legalább 14 m/s sebességű szél) következtében
a biztosított járműre esett vagy fújt tárgyak;
14.5. Természeti katasztrófa
Jégeső, árvíz (vagyis a töltések, rakpartok, zsilipek vagy
egyéb vízelzáró létesítmények összeomlása vagy túlfolyása),
szökőár, áradás, vulkánkitörés, földrengés, sárcsuszamlás,
beomlás, lavina, kőomlás;

A Biztosító kártalanítja a biztosítottat (szerződőt), ha a
biztosított járművet, annak alkatrészeit vagy tartozékait a
biztosítás időtartama alatt a területi hatályon belül kár vagy
veszteség éri az alábbi káresemények következtében:

14.6. Zavargások
Zavargások, vagyis a hatóságok ellen irányuló erőszak
alkalomszerű megnyilvánulása;

14.1. Tűzeset
Tűz, robbanás, öngyulladás, rövidzárlat vagy villámcsapás.

14.8. Repülőgépek
Repülőgépek, azok alkatrészeinek lezuhanása, valamint
tárgyak repülőgépből való kiesése;

14.2. Szélvédőkár
A biztosított jármű szélvédőjében vagy ablakaiban keletkező
baleseti kár.
14.3. Lopáskár
A biztosított jármű eltulajdonítása vagy annak kísérlete,
ideértve az elkövető által a lopáskor vagy lopási kísérletkor
okozott kárt, a biztosított jármű bérlője vagy bérlőjének
járművezetője által elkövetett vagy megkísérelt lopás
kivételével, az alábbi feltételek figyelembevételével:
14.3.1. a jármű akkor minősül megfelelően
zártnak, ha a lopáskár bekövetkeztekor
eleget
tesz
a
következő
követelményeknek:
14.3.2. a zárak és a zárbetétet megfelelően
használhatóak voltak, műszaki állapotuk
pedig nem tette lehetővé álkulccsal vagy
alkalmi eszközzel való működtetésüket;

14.9. Ütközés
Ütközés, felborulás, kisodródás, útelhagyás vagy vízbe esés;
14.10. Egyéb események
A biztosított járművet érintő bármely hirtelen, előre nem
látható módon, véletlenül vagy váratlanul bekövetkező
esemény;
a Biztosító saját belátása szerint:
a)

megjavíttatja a biztosított járművet, vagy;

b) megtérítheti a szerződő vagy a biztosított részére a
biztosított jármű káresemény előtti állapotra való
visszaállításának ésszerű költségeit, vagy;
c)

kifizetheti a biztosított jármű piaci értékét, amennyiben
a biztosított jármű totálkáros;
és

14.3.3. a gyártó által beszerelt vagy később
telepített és a Biztosító által biztosítási
fedezet alá vont kiegészítő vagyonvédelmi
berendezés (vagyis az indításgátló) a
lopáskár bekövetkeztekor üzemképes volt,
és a jármű védelme érdekében készenléti
üzemmódban működött;
14.3.4. a jármű kulcsa, illetve forgalmi engedélye
a járműben volt a lopáskor. A Biztosító

d) megtéríti a biztosított jármű védelmének és a LeasePlan
által jóváhagyott legközelebbi karosszériajavító
műhelybe való szállításának ésszerű költségeit.
15.

KIZÁRT KOCKÁZATOK

A 14. szakasz szerint nyújtott biztosítás nem terjed ki a
veszteségre és a kárra, ha annak forrása, okozója vagy
érintettje:
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15.1. Vezetői engedéllyel nem rendelkező járművezető
A biztosított járművet olyan személy vezeti, aki a jármű
vezetéséhez nem rendelkezik engedéllyel.
15.2. Elutasított járművezető
A biztosított járművet olyan személy vezeti, aki a hatályos
biztosítási szerződésben elutasított járművezetőként
szerepel.
15.3. Tudatmódosító szer hatása alatt álló járművezető
A biztosított járművet olyan személy vezeti:
a.
b.

c.

aki kábítószer, alkohol vagy bármely más
kábító hatású anyag befolyása alatt áll; vagy
akit a baleset következtében kábítószer,
alkohol vagy bármely más kábító hatású anyag
befolyása alatti járművezetésért elítéltek; vagy
aki a rendőrség ésszerű kérése ellenére
megtagadta, hogy alávesse magát a vér
alkoholszintjének és kábítószer-tartalmának
megállapítására irányuló vizsgálatoknak.

15.4. Túlterhelt jármű
A biztosított járművet:
a.
b.

annyi utas szállítására; vagy
akkora teher szállítására vagy vontatására

használják, amely meghaladja a
kialakításának megfelelő mennyiséget;

biztosított

jármű

15.5. Balesetveszélyes, illetve közlekedésre alkalmatlan
jármű
A biztosított járművet balesetveszélyes vagy közlekedésre
alkalmatlan állapotban használják;
15.6. Motorsportrendezvények
versenyen vagy más közönségszórakoztatást szolgáló
rendezvényen, valamint az ezekre való felkészülés során
bekövetkező töréskár
15.7. Gépjárműtesztek vagy -kísérletek
A biztosított járművet a gépjárműiparban kísérletekkel,
tesztekkel, próbákkal vagy bemutatókkal összefüggésben
használják;
15.8. Előre megfontolt, szándékos, rosszhiszemű tett vagy
bűncselekmény:
Előre megfontolt, szándékos, rosszhiszemű tettnek vagy
bűncselekménynek minősül többek között a biztosított
gépjármű biztosított, bérlő, bérlő gépjárművezetője
(gépjárművezetői), illetve a biztosított, a bérlő vagy a bérlő

gépjárművezetője (gépjárművezetői) kifejezett vagy
hallgatólagos engedélyével rendelkező egyéb személyek
általi eltulajdonítása, átalakítása vagy jogtalan felhasználása;
15.9. Háború
Hadüzenettel vagy a nélkül folytatott háború, háborús
cselekmény vagy hadművelet; lázadás, polgárháború,
forradalom,
zendülés,
katonai
vagy
jogellenes
hatalomátvétel, megszállás, külső ellenség cselekménye,
illetve katonai vagy népfelkelés;
15.10. Terrorizmus
A jelen biztosítás vonatkozásában a terrorizmus olyan
erőszakos cselekmény, erőszakkal való fenyegetés vagy az
emberi életre, materiális vagy immateriális javakra vagy az
infrastruktúrára nézve ártalmas cselekmény, amelynek célja
vagy eredménye valamely kormány befolyásolása vagy a
nyilvánosság vagy annak egy részének megfélemlítése.
15.11. Atomenergia
Nukleáris fűtőanyagból, nukleáris hulladékból származó
ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, illetve a
nukleáris égés vagy a nukleáris berendezések kockázata;
15.12. Elhasználódás (értékcsökkenés)
Elhasználódás,
rozsdásodás,
korrodálódás
értékcsökkenés;

vagy

15.13. Üzemzavar
Mechanikai, szerkezeti, elektromos vagy számítógépes
eredetű meghibásodások, működési hibák vagy leállások;
15.14. Gumiabroncsok
A gumiabroncs légvesztése, futófelületének leválása,
szétrobbanása vagy rendellenes kopása miatt keletkezett
károsodás a gépjármű ütközése nélkül, ideértve a
vészfékezés miatti kopást is.
15.15. Jogszerű lefoglalás
A biztosított jármű jogszerű lefoglalása
15.16. A biztosított jármű megóvása
A biztosított jármű elvesztése vagy károsodása baleset,
lopás vagy üzemzavar következtében, kivéve ha a biztosított
ésszerű intézkedéseket tett a biztosított jármű védelme és
megóvása érdekében;
15.17. Személyes tárgyak
A biztosított, a bérlő vagy a bérlő gépjárművezetője
(gépjárművezetői) tulajdonában vagy birtokában lévő
személyes vagyontárgyak elvesztése vagy károsodása;
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15.18. Átalakítások
A biztosított tartozékok és egyéb felszerelések fogalom
meghatározásába bele nem tartozó jármű-átalakítások,
felszerelések vagy tartozékok javításának vagy cseréjének a
költsége;
15.19. Vegyi anyagok
A biztosított jármű belsejében, illetve külsejében vegyi
anyagok hatásának való kitettség miatt keletkező veszteség
vagy kár;
15.20. Régi kár
A biztosított járműben már fennálló kár javításának vagy a
jelen biztosítás kezdete előtt végrehajtott helytelen
javítások kiigazításának a költségei;
15.21. Elavult pótalkatrészek
A veszteség vagy a kár bekövetkeztekor aktuális gyártói
pótalkatrész-árlistájában szereplő árat meghaladó összeg,
amennyiben az adott alkatrész beszerezhetetlen vagy
elavult;
15.22. Hanglejátszó berendezések, hírközlő berendezések
Szalagok, kazetták, CD-lemezek, MP3-lejátszók és
tartozékok, videó- és hanglejátszó berendezések, DVDlejátszók, telefonok, radardetektorok, műholdas navigációs
berendezések, illetve a biztosított tartozékok és egyéb
felszerelések fogalommeghatározásába bele nem tartozó
egyéb hírközlő berendezések elvesztése vagy károsodása;
15.23. Szándékosság, illetve súlyos gondatlanság
A jelen biztosítás nem terjed ki a jármű elvesztésére vagy
károsodására, amennyiben azt szándékosan okozták, a
szerződő, illetve a meghatalmazott gépjárművezető súlyos
gondatlansága miatt következett be, ideértve, ha a
gépjárművezető elmenekült a baleset helyszínéről.
15.24. Sikkasztás
A jelen biztosítás nem terjed ki a jármű sikkasztási miatti
elvesztésére vagy károsodására.
16.

16.2. A biztosított (szerződő) a javításig megfelelő
védelmet biztosít a járműnek.
16.3. A biztosított (szerződő) ügyel arra, hogy a gyártás
során, vagy azt követően beszerelt riasztó- vagy lopásgátló
berendezés mindig működőképes legyen;
16.4. A biztosított (szerződő) haladéktalanul megjavíttatja
a szélvédő vagy az ablakok olyan károsodását, amely
védtelenné teszi a járművet a jogtalan behatolással
szemben;
16.5.
Amennyiben
a
biztosított
(szerződő)
gépjárművezetőjének (gépjárművezetőinek) tudomására
jut, hogy a biztosított járművet nyitó kulcsok vagy egyéb
eszközök elvesztek, azokat eltulajdonították, azok
károsodtak, illetve bármely egyéb okból (pl. elhasználódás
miatt) használhatatlanná váltak, a biztosítottnak
haladéktalanul ki kell cseréltetnie minden zárat, ideértve a
gyújtáskapcsolót és a jármű tárolására szolgáló helyiség
zárát is.
16.6. A zárszerkezetek fentiek szerint indokolt és
számlával igazolt javítási költségének 50%-át a kicserélt
elemek leadása és a kijavított gépjármű bemutatása
esetén a Biztosító viseli.
16.7. Ha a zár sérülése az alap casco biztosítási szerződés
értelmében biztosítási eseménynek minősül, a Biztosító a
szerződés szerinti helyreállítási költségen felül a fentiek
szerint szükségessé vált – azzal összefüggésben felmerült
– kármegelőzés költségeinek 50%-át is megtéríti.

17.
A)

BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltatások

Biztosított kár esetén a káreseménykori piaci érték szerinti
kárrendezés alapját az alábbiak szerint kell meghatározni:

KÁRMEGELŐZÉS

A1.
A biztosított (szerződő) megtesz minden szükséges
intézkedést a biztosított járműben keletkező kár megelőzése
és enyhítése érdekében. A biztosított (szerződő) az
alábbiakról gondoskodik:
16.1. A biztosított (szerződő) köteles a zárakat
(gyújtáskapcsoló/ajtók/tároló) lopás, rablás vagy lopási
kísérlet, illetve a zárak bármilyen egyéb okból
használhatatlanná
válása
esetén
haladéktalanul
kicseréltetni vagy megjavíttatni.

A káreseménykori piaci érték megállapításának
alapjául a káresemény napján érvényben lévő
belföldi Eurotax katalógusban szereplő listaár
szolgál. Belföldi összehasonlító adatok hiányában az
értéket a német Eurotax katalógusból kell
meghatározni. A fizetendő kárrendezési összeg
nem haladhatja meg a katalógusban szereplő listaár
115%-át.
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A2.

A biztosított gépjármű piaci értékén alapuló
kárrendezés kizárólag az alábbi esetekben
érvényes:

F.

Ha a biztosítottnál maradó maradványok (roncs,
használt alkatrész stb.) forgalmi értékével csökken
a Biztosító által nyújtott térítés, akkor a Biztosító a
megmaradó alkatrészek értékmentésére nem
köteles.

G.

A Biztosító megtéríti a biztosított gépjármű
visszaszerzésével kapcsolatos szállítási költségeket.

A.2.1. a biztosított járművet eltulajdonították, és nem
került meg;
A.2.2. a sérült (gép)jármű helyreállításának várható és a
biztosítási szerződés szerint térítendő költsége
meghaladja a káreseménykori piaci érték 80%-át. Ha a
várható költség a 80%-os határ alatt marad, akkor a
Biztosító megtéríti a jármű értékét, vagy helyreállíttatja
a sérült járművet.

H.
A Biztosító
alábbiakra:



A2.3. A Biztosító a javítási munkadíjakat számla alapján,
illetőleg a magyarországi átlagos szinten téríti.
B.

C.



A Biztosító az új jármű első forgalomba
helyezésétől (vagy amennyiben ez az időpont nem
ismert, a forgalmi engedélyben szereplő gyártási év
utolsó napjától) számított 3 éves időszak alatt nem
vonja le az értékemelkedést a helyreállítás során
beszerelt új alkatrészek és tartozékok árából;






Az értékemelkedés az előző B. pontban
meghatározott
idő
elteltével
a
gyártó
átrozsdásodási
garanciájának
lejártáig,
de
legfeljebb a jármű forgalmi engedélyében szereplő
gyártási év utolsó napjától számított 6 évig csak az
alábbi helyreállítási költségekből kerül levonásra:






C1. a rendes körülmények között kopásnak
kitett vagy a jármű üzemeltetéséhez
szükségszerűen cserélendő alkatrészek
(például gumiabroncsok, kipufogócsőrendszer, akkumulátor) ára;



C2. az elektronikus hangrendszer és a
navigációs rendszer alkatrészeinek és
tartozékainak ára.
D.

E.

A C. pontban meghatározott időszak leteltével, a
gépjármű korától függetlenül. Amennyiben a
biztosított kár vagy veszteség bekövetkezése előtt
megsérült és nem vagy nem megfelelően
megjavított alkatrészeket vagy tartozékokat
cserélni kell, a Biztosító jogosult levonni az
értéknövekedést minden új alkatrész vagy tartozék
árából.
Amennyiben a sérült, de javítható alkatrészt vagy
tartozékot a helyreállítás során újra cserélték, a
többletköltségek nem a Biztosítót terhelik.

18.

szolgáltatása

nem terjed

ki

az

a biztosított jármű értékcsökkenése;
a forgalmi engedély megszerzésének
költségei;
a sérült jármű közlekedésre alkalmassá
nyilvánítása előtti vizsgálatok költségei;
a biztosított jármű állása miatt keletkezett
járulékos károk;
az alkatrész vagy tartozék beszerzésével
kapcsolatos szállítási vagy egyéb járulékos
költségek;
a cserejármű költségei vagy új jármű
vásárlásával kapcsolatos bármely költség;
teljesítménynövelő és kopáscsökkentő
üzemanyag, kenőanyagok, adalékanyagok;
az alkatrészek és tartozékok foglalt áfa, ha
azt a biztosított jogosult adójából levonni,
illetve visszaigényelni;
a biztosítottat (szerződőt) a biztosított kárt
illetően terhelő egyéb adókötelezettségek;
a köztartozások azon része, amelyet az
idegen
fél
tulajdonában
lévő,
eltulajdonított vagy biztosított kár miatti
érdekmúlás következtében helyre nem
állítható jármű káreseménykori értéke
tartalmaz, amennyiben a biztosított
személy
mentességet
kapott
e
köztartozások megfizetése alól.

ÖNRÉSZESEDÉS

Amennyiben
a
Biztosító
biztosítási
esemény
bekövetkeztekor szolgáltatást nyújt, a biztosított (szerződő)
köteles a kár szerződésben meghatározott részét
káreseményenként önrészesedés jogcímén viselni.
19.

A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A BIZTOSÍTÓ
ELLENŐRZÉSI
JOGOSULTSÁGA
BIZTOSÍTÁSI
ESEMÉNY BEKÖVETKEZTEKOR

A) A biztosított kötelezettségei
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A biztosított (szerződő) két munkanapon belül értesíti a
Biztosítót a biztosított gépjárműben keletkezett kárról. Tűz,
robbanás, lopás vagy lopási kísérlet esetén a biztosított
(szerződő) haladéktalanul értesíti az illetékes tűzoltóságot,
illetve rendőrséget.




A büntetőeljárásban hozott határozat nem igazolja a
biztosított kár bekövetkezésének tényét, ezért a biztosított
kérésre minden szükséges információról tájékoztatja a
Biztosítót, és lehetővé teszi számára a jelentés és az
információk tartalmának ellenőrzését.
b) Biztosított kárigény esetén az alábbi iratokat kell
bemutatni vagy benyújtani a Biztosítónak:


















a forgalmi engedélyt – és a biztosító
kérésére a törzskönyvet – akkor is, ha
ezeket a hatóság érvénytelenítette.
Ha a törzskönyvet pénzügyi követelés
biztosítékául jogszerűen harmadik személy
birtokolja
(pl. hitel vagy lízing miatt), a
törzskönyvnek a harmadik személy által
hitelesített másolata is benyújtható a
kárrendezéshez;
a biztosítási esemény bekövetkezését
igazoló okiratokat és nyilatkozatokat,
okiratnak
nem
minősülő
dokumentumokat, amelyek megalapozzák
a biztosító szolgáltatási kötelezettségét;
a biztosító szolgáltatásának összegszerű
megállapításához szükséges, illetve a
szolgáltatás korlátozását alátámasztó
iratokat
(számlák,
árajánlatok,
szerződések, egyéb igazolások);
ha a biztosított a szerződési feltételeken
alapuló valamely költség, vagy valamely
berendezés, alkatrész, illetve tartozék
megtérítését igényli, annak azonosítására
szolgáló, az igény megalapozottságát,
illetve az összegszerűségét igazoló
dokumentumokat;
a biztosított áfa visszatérítésre vonatkozó
nyilatkozatát, beleértve adószám és az
adóazonosító jel közlését is;
a biztosított arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy az adott biztosítási esemény kapcsán
mással biztosítóval vagy károkozóval)
szemben, illetve más biztosítási szerződés
alapján érvényesített-e igényt;
a biztosított gépjármű tulajdon és
használati jogát, illetve forgalomban

















tartását, műszaki jellemzőit és állapotát
igazoló
dokumentumokat
(számlák,
szerződések, okiratok);
autómentés, szállítás, tárolás költségeinek
igazolását;
a biztosító mentesülését eredményező,
illetve a szolgáltatását kizáró körülmények
felmerülése esetén az ezzel összefüggő
okiratokat és dokumentumokat;
a biztosított kármegelőzési, kárenyhítési
kötelezettségének betartását, és annak
költségeit igazoló dokumentumokat.
Lopáskár vagy egyéb ok miatt indított
büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás
esetén a feljelentést, az eljárás
megindításáról szóló jegyzőkönyv, igazolás
benyújtását követően a helyszíni szemle
jegyzőkönyvet, megtalálási vagy lefoglalási
jegyzőkönyvet,
a
nyomozást
megszüntető
vagy
felfüggesztő (jogerős) határozatot vagy
ítéletet, ha ezek a biztosítási esemény
bekövetkezésének igazolásához vagy a kár
mértékének
megállapításához
szükségesek. A büntetőeljárás során
hozott határozat önmagában nem
bizonyítja a biztosítási
esemény bekövetkezését, ezért a biztosító
felhívására a biztosított köteles megadni a
további szükséges felvilágosításokat, és
lehetővé kell tennie a bejelentés és a
felvilágosítás
tartalmának
esetleges
ellenőrzését is.
tűz- vagy robbanáskár esetén az eljáró
hatóság igazolását vagy az illetékes jegyző
határozatát;
a gépjármű ellopása esetén át kell adni a
biztosító részére a gépjármű azon összes
tartozékát, amelyek a gépjármű nyitásához
és indításához szükségesek (kulcsokat,
indítókártyákat, a riasztó vagy lopás gátló
berendezés működtetéséhez szükséges
eszközöket stb.), és igazolni kell a
gépjármű forgalomból történő kivonását
hatósági
határozattal
vagy
az
érvénytelenített gépjárműokmányokkal;
a
gépjárműbe
utólag
beépített
vagyonvédelmi berendezésre irányuló
szolgáltatási igény esetén
igazolni kell a berendezés gyártmányát,
típusát, beépítését. Folyamatosan működő
távfelügyelet esetén a távfelügyeleti
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szolgáltatóval
kötött
szerződés
érvényességét is igazolni kell;
minden egyéb olyan okmányt, iratot és
igazolást (ideértve a menetíró készülék
által rögzített információkat is), amelyek a
biztosítási esemény bekövetkezésével
kapcsolatos
összes
körülmény
megállapításához, valamint a biztosító
fizetési kötelezettsége mértékének a
meghatározásához szükségesek;
a felsorolt dokumentumok és okiratok
benyújtásának kötelezettsége nem érinti a
szerződőnek, illetőleg a biztosítottnak azt
a jogát, hogy a – bizonyítás általános
szabályai szerint – a biztosítóval
együttműködve a károkat és költségeket
más módon is igazolhassa.
minden egyéb olyan okmány, irat és
igazolás, amely a biztosított kár
bekövetkezésével kapcsolatos összes
körülmény megállapításához, valamint a
Biztosító
fizetési
kötelezettsége
mértékének
a
meghatározásához
szükséges;

c) A jármű eltulajdonítása esetén a fentieken kívül még a
jármű forgalomból való kivonását is igazolni kell. A forgalmi
engedély és a törzskönyv érvénytelenítése esetén be kell
mutatni ezeknek az illetékes közigazgatási szerv által
kiállított hiteles másolatát, továbbá a kár bejelentésekor le
kell adni a Biztosítónak a jármű kinyitásához és elindításához
szükséges tartozékokat (kulcsok, indítókártyák, a riasztóvagy lopásgátló berendezés működéséhez szükséges
eszközök stb.).
d) A biztosított a kárfelvételig, de legkésőbb a bejelentéstől

számított öt nap elteltéig köteles a sérült járművet
változatlan állapotban tartani. A jármű állapotán csak akkor
változtathat, ha az a kárenyhítéshez szükséges, továbbá
köteles a kárt a tőle elvárható módon enyhíteni, és a
Biztosítónak a kár enyhítése érdekében adott utasításait
betartani. A Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll fenn
abban az esetben, ha a biztosított nem teljesítette a fenti
bekezdésben előírt kötelezettségeit, ha lényeges tényeket,
adatokat és körülményeket elhallgatott vagy megtévesztő
módon közölt, és emiatt lényeges körülmények
megismerhetetlenné váltak.
20.

A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

20.1. Biztosított kár esetén a Biztosító az
igénybejelentéstől számított 15 napon belül teljesíti
a szolgáltatást.

20.2. Amennyiben a biztosítottnak (szerződőnek) a
biztosított kárral kapcsolatos iratokat kell
benyújtania, akkor a 15 napos teljesítési határidő a
kért iratok kézhezvételének napjától indul.
20.3. Olyan totálkár esetén, amikor a jármű nem
kerül meg, a kártérítési összeg a káresemény
időpontjától számított 60. napon esedékes, feltéve,
hogy a rendőrség nyomozást megszüntető
határozata beérkezik addig a Biztosítóhoz. Ez
esetben a 15 napos teljesítési határidőt e 60. naptól
kell számítani. Ha a nyomozás még folyamatban
van, a biztosított (szerződő) jogosult a várható kár
80%-át igényelni a Biztosítótól.
20.4. Ha az eltulajdonított (gép)jármű, annak
alkatrésze vagy tartozéka megkerül azután, hogy a
Biztosító a kárigényt rendezte, vagy az eredeti igény
80%-át kifizette, akkor a biztosított (szerződő)
köteles a Biztosítót haladéktalanul értesíteni.
20.5. Ha a biztosított a megkerült (gép)járműre,
annak alkatrészeire és tartozékaira igényt tart,
akkor a Biztosító értesítésétől számított 15 napon
belül köteles a Biztosítónak visszafizetni a kárigény
rendezésére kifizetett összeget.
21.

A BIZTOSÍTÓ JOGÁTRUHÁZÁSHOZ VALÓ JOGA

Ha a Biztosító a szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtott,
őt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat
(szerződőt) illették meg a kárért felelős személlyel szemben.

