Vételár-biztosítás (GAP)
HU 0604-HUN
A jelen casco biztosítás feltételeiben használt fogalmak
jelentése kifejezett eltérő rendelkezés hiányában megegyezik a
Biztosító Általános szerződési feltételeiben meghatározott
jelentéssel.

kivételekre vonatkozó) rendelkezésekre figyelemmel
megállapított terülteken belül nyújt biztosítást a
gépjárműre.

28.

A biztosítás a gépjármű európai országok közötti, komppal
vagy vonattal történő szállítására is kiterjed.

Fedezet

Az Általános szerződési feltételek szerinti, a biztosítási idő
alatt bekövetkező, a Casco biztosítás feltételeinek (HU 0601HUN) 14. pontja szerint bekövetkezett totálkár esetén a
jelen kiegészítő biztosítás fedezetet nyújt a biztosított jármű
káreseménykori piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti
különbözetet.
29.

32.

A biztosított gépjármű piaci értékén alapuló kárrendezés
kizárólag az alábbi esetekben érvényes:
32.1.

A jármű eltulajdonítását bejelentették és a
járművet nem találták meg 60 egymást követő
napon belül, és a Biztosító az Általános szerződési
feltételeknek megfelelően a jármű értékét a
biztosított számára kifizette, vagy kifizetésére
kötelezettséget vállalt, vagy a külső biztosító ennek
megfelelően járt el.

32.2.

A sérült (gép)jármű helyreállításának várható és a
biztosítási szerződés szerint térítendő költsége
meghaladja a káreseménykori piaci érték 80%-át.

33.

Biztosítás alóli mentesség

Biztosítási szolgáltatások

Biztosított kár esetén:
29.1. A Biztosító megtéríti a káreseménykori piaci
érték és a könyv szerinti érték közötti különbözetet
az elmaradt kamattal együtt.
29.2. A Biztosító levonja a maradványok (roncs,
használt alkatrész stb.) forgalmi értékét, és a
megmaradó alkatrészek értékmentésére nem
köteles.
29.3. A Biztosítót levonja a biztosítási időszak
végéig esedékes díjhátralékot.
29.4. A Biztosító a biztosított jármű káreseménykori
piaci értékéből levonja az áfát, ha a járművet 2008.
január 01. után helyezték forgalomba.
29.5. A Biztosító a kárrendezési összegből levonja a
biztosítási
szerződésben
meghatározott
önrészesedést (kivéve, ha erről a GAP biztosítási
záradék másként rendelkezik);

30.

Előfeltétel

A vételár-biztosításhoz tartozó kiegészítő biztosítás a
baleset-biztosítással egyidejűleg köthető az Euro Insurances
DAC-nál vagy külső biztosítónál a Biztosítóval a kárrendezés
alapjáról való előzetes írásbeli megállapodást követően.
31.

Területi hatály

A biztosító Európa (meghatározását a Biztosító Általános
szerződési feltételei tartalmazzák) területén, valamint a
biztosítási idő alatt a biztosítóval írásban, a (területi

A totálkár meghatározása

A jelen vételár-biztosítás nem nyújt fedezetet:
33.1. olyan totálkárra, amelyre a Biztosító casco biztosítási
szerződésének baleseti káreseményről, tűzesetből és
lopásról szóló szakasza szerinti kártérítés nem vonatkozik,
vagy amely akkor keletkezik, amikor a biztosított járművet
olyan személy vezeti vagy használja, akire a gépjárműbiztosítás nem terjed ki;
33.2. a Biztosító vagy másik biztosító alap casco biztosítási
feltételei szerint megtérített kárra;
33.3. azon összegre, amelyet a Biztosító levont arra való
hivatkozással, hogy a szerződő vagy a szerződő nem
teljesítette szerződéses kötelezettségét különösen, de nem
kizárólag akkor, ha a biztosított jármű ellopásakor a forgalmi
engedély, a törzskönyv, a jármű kulcsa, pótkulcsa vagy a
beépített lopásgátló kezelőszerve a gépjárműben maradt;
33.4. olyan költségekre és vesztességekre, amelyeket más
biztosítás fedez, továbbá olyan költségekre, amelyeket más
forrásból meg lehet téríttetni, ideértve különösen, de nem
kizárólag az áfát;
33.5. olyan tartozékokra, illetve felszerelésekre, amelyek a
biztosított gépjármű megvételekor nem voltak a
gépjárműbe beszerelve és extra tartozékként az alap (casco)
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biztosításban nem voltak fedezetbe vonva;
33.6. bármiféle következményi kárra, függetlenül attól, hogy
az alap casco biztosítás fedezi-e azt.
34. - 1. sz. GAP záradék (GAP Extra)
Jelen záradék alkalmazása esetén a GAP biztosítás külön
pótdíj ellenében megtéríti az alap (casco) biztosításban
levont önrész összegét.

