Flotta Casco elemikár-biztosítás
Különös biztosítási feltételek
Érvényes 2014. május 1-jétől

1. Biztosítási események
A jelen szerződés értelmében elemikár-biztosítási eseménynek minősül:
a) A biztosított gépjárművet, annak alkatrészeit, tartozékait károsító villámcsapás, robbanás; földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint
alatti építmény beomlása; legalább 15 m/s sebességű
szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által
okozott kár.
b) A gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban a
szakszerű üzemeltetés során keletkező meghibásodás,
vagy külső eredetű tűznek a gépjárműre történő átterjedése folytán keletkezett tűz-, illetve robbanáskár.

2. A jelen kiegészítő biztosítás nem terjed ki
·

·

a biztosított gépjárműnek környezetszennyezés vagy
környezeti ártalom által okozott állagromlásából
eredő kárra, a motor által beszívott víz okozta kárra,
valamint
a gépjármű bármely nyílászáró elemének (utastér- vagy
raktérhatároló ajtó, motorház- és csomagtérfedél,
ablak- és tetőüvegezés, részlegesen vagy teljesen
nyitható, ill. levehető tető) nyitott, le- illetve kiszerelt
állapotával összefüggésben a gépjárműben bekövetkező elemi kárra.

3. Önrészesedés
a) Ha a biztosító a gépjárműben, annak alkatrészeiben,
tartozékaiban keletkezett elemi kár 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 módon
történt helyreállítások esetén:
· 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 technológiai időszükséglet és átlag óradíj
alapján számolt munkadíj összegének 70%-át,
a sérült fényszóró és egyéb külső lámpák sérülésének kijavítása ezek cseréje nélkül történik.

4. A biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettsége
4.1. A biztosított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni,
illetve enyhíteni. A biztosított kármegelőzési és kárenyhítési teendőit a károsító esemény és a biztosított adott
helyzetben fennálló lehetőségei határozzák meg.
A biztosított legalapvetőbb kötelezettségei:
· intézkednie kell a biztosított gépjármű mielőbbi eltávolításáról az elemi kárral nyilvánvalóan veszélyeztetett területről (pl. árvízveszély esetén az árterületről),
· gondoskodnia kell a tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartásáról,
· tűz keletkezése esetén azonnal meg kell kezdenie
annak oltását, hogy megakadályozza a terjedését.
4.2. A biztosító a szükséges és ésszerű kárenyhítési költségek körében – önrészesedés levonása nélkül – megtéríti a biztosítási eseménynek minősülő tűz oltásához,
terjedésének megakadályozásához igazoltan – nem közfeladatként végzett tevékenység keretében – felhasznált
tűzoltó készülék töltésének költségét (ha nem tölthető,
akkor cseréjét) is függetlenül attól, hogy az oltás vagy a
továbbterjedés megfékezése sikerrel járt-e. A kárenyhítés költségei és a szolgáltatás összege együttesen nem
haladhatják meg az általános feltételek 13.4. pontjában
meghatározott összeghatárt.
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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 elemi kár esetén. A biztosításnak a jelen
különös feltételekben nem szabályozott részleteiben a
biztosítás általános feltételei szerint kell eljárni.

5. A biztosító mentesülése
Mentesül a biztosító a gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett kár megtérítése alól, ha
bizonyítja, hogy azt a biztosítás általános feltételeinek
16. pontjában megjelölt személyek jogellenesen és
szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
A kármegelőzési kötelezettség súlyosan gondatlan megszegésének minősül különösen a tűzvédelmi (tűzrendészeti) szabályok súlyos megsértése.
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