KIEGÉSZÍTŐ KÁTYÚKÁR BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI
Ha a Biztosító és a Szerződő Flotta Casco biztosítást kötöttek, a Biztosító az alábbi
feltételekben meghatározott kiegészítő szolgáltatást nyújtja a Szerződő részére, amennyiben a
Szerződő azt írásban igényli és a pótdíjat megfizeti.
1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
Az úton keletkezett kátyúba futás miatt bekövetkezett, kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti
jellegű erőhatás által a gépjárműnek a 2. pontban felsorolt alkatrészeiben és tartozékaiban
okozott sérülés (törés, repedés, szakadás).
2. BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGY
A biztosított vagyontárgyak az első és hátsó futómű és annak tartozékai (ideértve a
gumiabroncs, keréktárcsa, fékberendezés, lengéscsillapítók, hátsó hídtest, stb.) valamint a
kormánymű és annak tartozékai.
3. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
A kiegészítő kátyúkár biztosítás biztosítási összege a szerződő választása szerint 50 000 Ft /
év vagy 100 000 Ft / év, amely egy adott biztosítási időszakra vonatkozóan a térítés felső
határa. A biztosító a biztosítási összeget csökkenti a biztosított részére a kár megtérítése
céljából más forrásból folyósított összeggel.
4. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FELTÉTELEI
A biztosító megtéríti a sérült gumiabroncs (vagy egy új gumiabroncs) le- és felszerelésének,
centírozásának, vagy a károsodott gumiabroncs javításának vagy cseréjének számlával igazolt
költségét, illetve az első és hátsó futómű és annak tartozékaiban (ideértve a keréktárcsa,
fékberendezés, lengéscsillapítók, hátsó hídtest, stb.) valamint a kormánymű és annak
tartozékaiban bekövetkezett károk számlával igazolt javítási vagy csere költségeit, a 3.
pontban meghatározott biztosítási összeg erejéig.
Amennyiben a sérült alkatrész javítható, abban az esetben a biztosító a számlával igazolt
javítási költségeket téríti a 3. pontban meghatározott biztosítási összeg erejéig.
A kárt – a biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségének megfelelően – 2 napon belül kell
bejelenteni. A Biztosító nem köteles helytállni, amennyiben a Szerződő késve, vagy nem tett
eleget jelen feltételekben szereplő bejelentési kötelezettségének, és emiatt lényeges
körülmények kideríthetetlenekké válnak.
5. TERÜLETI HATÁLY
A szerződés területi hatálya megegyezik a Flotta Casco biztosítás területi hatályával.

6. ÖNRÉSZESEDÉS
A Biztosító a kárösszegből nem von le önrészesedést.
7. IRÁNYADÓ FELTÉTELEK
A Kiegészítő kátyúkár biztosítás feltételeit, valamint a Flotta Casco biztosítás Általános
Feltételeit a szerződésre együttesen kell alkalmazni. A feltételek esetleges eltérése esetén,
külön erre vonatkozó rendelkezés hiányában is a Kiegészítő kátyúkár biztosítás feltételei az
irányadók.

