Casco biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország
A termék: UNION-Casco
A fenti termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az UNION-Casco Ügyfél-tájékoztatóban és az
Alapbiztosítás Feltételeiben érhetők el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A CASCO egy vagyon típusú biztosítás, amely a jármű üzemeltetése során bekövetkező váratlan, előre nem látható károkra nyújt fedezetet
annak a személynek, aki a jármű vagyoni megóvásában érdekelt. A CASCO megkötése teljesen opcionális.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosítás megtéríti a biztosított jármű
helyreállításának költségét:

Nem téríti meg a biztosító:
A nem baleseti jelleggel bekövetkezett károkat

Töréskárok,

Az értékcsökkenést

Elemi károk (tűz, villámcsapás, robbanás,
földcsuszamlás, kő- és földomlás, földrengés,
szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jégverés,
hónyomás,

Javítható alkatrész újra cserélésének költségét

Rész lopás károk,
Önálló üvegtörés károk esetén.
A biztosítás megtéríti a biztosított jármű káridőponti
értékét:
A gépjármű ellopása, elrablása esetén
A jármű totálkára esetén.

Szerszám nélkül kiszerelhető elektroakusztikai
berendezés ellopását
Verseny vagy arra való felkészülés közben
keletkelezett károkat
Rakodás közben vagy rakományának elmozdulása
által okozott károkat
A járműre szerelt speciális felépítmények
működtetésével összefüggésben keletkeztek
károkat

Választható kiegészítő biztosítások:
Kiegészítő baleset-biztosítás
Poggyászbiztosítás

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
Mentesül a biztosító a kárkifizetés alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartással okozták
Egyes biztosítási események tekintetében a
biztosító szolgáltatását korlátozhatja a biztosítási
összeg (limit) nagysága is,
A biztosító által fizetett térítés összegét
befolyásolhatja a választott önrész is.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási szerződés területi hatálya Európa területére terjed ki. Európa földrajzi értelemben értendő, így a biztosítási
védelem a FÁK (Független Államok Közössége) tagállamainak ázsiai területére, valamint Grúzia és Törökország ázsiai
területére nem terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• Díjfizetési kötelezettség: A biztosítási díjat a szerződésben meghatározott összegben és gyakoriságonként köteles befizetni.
• Közlés és változás bejelentési kötelezettség: A biztosítás megkötő szerződő köteles minden lényeges körülményt közölni a
biztosítóval, ami a szerződés megkötése szempontjából lényeges lehet, vagy ha változás történik. A változásokat 15 napon belül
kell bejelenteni.
• Kármegelőzés és kárenyhítési kötelezettség: A szerződőnek kötelessége, hogy a hatályos jogszabályok, biztonsági, üzemeltetési
szabályok betartásával a károkat megelőzze. A szerződő köteles a jármű megfelelő lezárásáról gondoskodni, valamint a jármű
kulcsainak, védelmi berendezéseinek ellopása, elvesztése esetén arról gondoskodni, hogy az ellopott/elveszett eszközökkel
a jármű ne legyen használható, ilyenkor – szükség esetén – a jármű őrzött helyen történő tárolásáról is gondoskodnia kell a
szerződőnek.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A szerződés díját az ajánlatban meghatározott gyakorisággal – ami lehet éves, féléves, negyedéves, vagy havi – kell fizetni, a
díj megfizetése az időszak elején esedékes. A szerződés díjfizetésnek módja szintén az ajánlatban kerül meghatározásra, ezek
lehetnek: csekk, átutalás, illetve csoportos beszedési megbízás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
– A kockázatviselés az ajánlaton meghatározott időpontban kezdődik. A kockázatviselés mindaddig tart, amíg a szerződést
valamelyik fél (szerződő, vagy a biztosító) meg nem szünteti. A biztosítási megszűnik:
o A jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján
o Évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján
o Díjnemfizetés esetén a biztosító által küldött díjfizetési felszólítás elküldését követő 30 leteltével.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés megszüntetése felmondással, évfordulóra lehetséges. Az évfordulós felmondás esetén az írásos felmondásnak az
évforduló előtt 30 nappal kell beérkeznie a biztosítóhoz. A szerződés évfordulója a biztosítási ajánlaton, valamint kötvényen
található.
A biztosítási szerződés megszűnhet még a következő esetekben: érdekmúlás, díjnemfizetés, illetve közös megegyezéssel.
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