Finanszírozói GAP biztosítás
Jelen biztosítás kizárólag a Szerződő által finanszírozott, Magyarországon forgalomba helyezett
személygépjárművekre terjed ki, melyekre jelen biztosítás teljes tartama alatt teljeskörű casco biztosítási fedezet
áll fenn.
1. A biztosított jármű
A szerződésben nevesített, érvényes magyar hatósági jelzésekkel és dokumentumokkal ellátott, az ajánlatban
rögzített felszereltséggel rendelkező és meghatározott állapotú személygépjármű, amely nem minősül kizárt
járműnek.
Jelen biztosítás nem terjed ki az olyan gépjárművekre (kizárt gépjárművek):
 amely esetében a gyártás éve és a kockázatviselés kezdetének éve között legalább nyolc év eltelt;
 amelyen a gyári specifikációtól eltérő módosításokat hajtottak végre;
 amely kísérleti felszerelést tartalmaz, függetlenül attól, hogy azt gyártó szerelte be vagy sem;
 amelyet gépjármű-kereskedő vagy -szerviz, illetve lízingcég továbbértékesítés vagy viszonteladás céljából
átmenetileg tulajdonba vett;
 amelyet az adásvételt megelőzően bármelyik biztosító totálkárosnak minősített, és ebből az állapotából
helyreállították;
 amelyik több mint 8 személy szállítására alkalmas;
 amelyik önsúlya 3500 kg feletti;
 amelyik nem személyszállító gépjármű;
 amelyik lakókocsi, lakóautó, kit-car, replika autó;
 amelyet kifejezetten Amerikában történő eladásra terveztek;
 amelyik üzemanyagcellás vagy LPG meghajtású;
 amelyik motorja forgó/bolygó dugattyús, a Mazda RX-8 kivételével;
 amely piaci értéke a biztosítási szerződés létrejöttekor nem éri el az 1 000 000 forintot;
 amely futásteljesítménye a biztosítási szerződés létrejöttekor eléri a 130 000 km-t;
 amelyet versenyezésre is használnak;
 amelyet taxiként üzemeltetnek;
 amelyet egy évnél rövidebb időtartamra szóló bérleti szerződés alapján kölcsönbe adnak;
 amelyet áruszállításra használnak;
 amelyet gépjárművezetés oktatására használnak;
 amelyet mentőautóként üzemeltetnek;
 amelyet autómentőként üzemeltetnek.
2. Fogalmak
Elsődleges biztosítás: Magyarországra vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosítóval a biztosított
gépjárműre kötött a Szerződőre engedményezett casco, vagy a káreseményért felelős másik fél
felelősségbiztosítása, illetve ennek hiányában a kártalanítási számla által nyújtott fedezet.
Elsődleges biztosító: az elsődleges biztosítást kezelő biztosító, illetve a kártalanítási számla.
Kártalanítási Számla: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő, a Magyar Köztársaság területén
értékesítő biztosítók által létrehozott és folyamatosan finanszírozott pénzalap, amelynek célja a szerződéskötési
kötelezettség ellenére kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező üzemben tartók, valamint – a
jogszabályban meghatározott korlátozásokkal – az ismeretlen üzembentartók által okozott károk megtérítése.
Kárkori piaci érték: a magyarországi Eurotax-katalógus alapján számított érték.
Totálkár: olyan az alapbiztosítás által kifizetett kár, ahol a jármű pótlási értéke került megtérítésre, mert a
gépjármű javítását a biztosító gazdaságtalannak ítélte, illetve a helyreállítás műszakilag nem indokolható.
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Finanszírozási szerződés: A Next Autó Kft. által a biztosított járműre vonatkozóan megkötött lízing, vagy
kölcsönszerződés.
3. Biztosítási esemény
Biztosítási eseménynek minősül a biztosított gépjárműnek a biztosító kockázatviselésének tartama alatt
bekövetkező
– totálkára,
– ellopása,
– elrablása,
amennyiben azt az elsődleges biztosító biztosítási eseménynek fogadja el, és az elsődleges biztosítás feltételei
alapján kifizetést teljesít.
4. Biztosítási szolgáltatások
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a finanszírozási szerződésben foglalt
visszafizetési ütemezés szerint a biztosítási esemény napján jelentkező tőketartozás és a kárkori piaci érték
különbözetét, de legfeljebb 1.000.000Ft-ot. A biztosító jogosult a biztosított gépjármű kárkori értékét az elsődleges
biztosító által meghatározott összegtől eltérő összegben megállapítani.
A biztosítás nem fedezi az előzmény biztosítás önrészét, illetve a más biztosítás alapján térülő károkat.
A biztosító a szolgáltatást a Magyar Köztársaság hivatalos pénznemében teljesíti.
5. Önrészesedés
A Biztosító a szolgáltatásokból önrészesedést nem von le.
6. Kizárások
A biztosítási szerződés nem terjed ki az alábbi esetekre:
 ha a gépjármű totálkárát okozó meghibásodás vagy esemény már a kockázatviselés kezdete előtt
megtörtént;
 ha a gépjármű ellopása vagy szándékosan okozott totálkára esetén nem került sor rendőrségi feljelentésre;
 ha a gépjárművet olyan személy tulajdonította el, akinek hozzáférése volt a gépjármű kulcsaihoz, kivéve,
ha az elkövető erőszakkal szerezte meg a gépjármű kulcsait;
 ha a kár abból ered, hogy a gépjármű elhanyagolt műszaki állapotban volt a káresemény időpontjában;
 autóversenyen, illetve versenyre való felkészülés során keletkező károkra;
 ha a biztosítási esemény bekövetkeztekor a gépjármű vezetője kábítószer vagy a vezetési képességet
hátrányosan befolyásoló egyéb szer hatása alatt, vagy alkoholos befolyásoltság állapotában volt;
 ha a biztosított nem gondoskodott a biztosított gépjármű rendszeres ellenőrzéséről a gyártói utasításoknak
megfelelően (például: folyadékszintek ellenőrzése);
 ha a biztosítási esemény akár közvetve, akár közvetlenül háború, invázió, külföldi ellenség cselekedetei,
ellenségeskedés (függetlenül attól, hogy hadüzenet történt-e vagy sem), lázadás, forradalom vagy harci
cselekmények következménye;
 ha a biztosítási esemény közvetve vagy közvetlenül ionizáló sugárzás, radioaktív üzemanyag vagy annak
elégetése során keletkező hulladék által okozott szennyeződés következménye;
 ha a biztosítási esemény közvetve vagy közvetlenül valamely nukleáris berendezés vagy alkatrész
valamely radioaktív, mérgező, robbanó vagy egyéb okból veszélyes tulajdonságának a következménye.
Nem téríti meg a biztosító:
 bármilyen összeget, amit az elsődleges biztosító a kártérítésből, illetve a biztosítási szolgáltatásból levont
(például: roncsérték, kopás/elhasználódás, meglévő sérülés a gépjárművön);
 az ÁFA összegét, amennyiben a biztosított ÁFA visszaigénylésre jogosult;
 bármilyen közvetlen vagy közvetett veszteséget vagy kárt, amelyet számítógépes vírus okozott
számítógépekben, berendezésekben, adatfeldolgozó
berendezésekben, mikroprocesszorokban,
mikrochipekben, integrált áramkörökben beágyazatott chipekben, vagy hasonló eszközökben,
számítógépes szoftverekben vagy eljárásokban, vagy bármilyen elektromos vagy elektronikus
rendszerben;
 bármilyen számítógépes program hibája, hibalehetősége vagy működésképtelensége miatt bekövetkező
kárt – függetlenül attól, hogy a program kinek a tulajdonában van – amikor a program nem képes
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felismerni, megjeleníteni vagy ellenőrizni, hogy az a programban szereplő dátum valóban a tényleges
naptári dátum-e vagy sem, akkor is, ha a program a továbbiakban megfelelően működött.
7. Mentesülés
Általános mentesülési okok
Mentesül a biztosító fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen
 a biztosított, illetve a szerződő fél,
 vele közös háztartásban élő hozzátartozója,
 a biztosított, illetve szerződő szabályzatában meghatározott munkakört betöltő alkalmazottja vagy
megbízottja,
 a biztosított jogi személynek a szabályzatban meghatározott tagjai vagy szervei szándékosan vagy
súlyosan gondatlanul okozták.
Súlyosan gondatlannak minősül többek között az a magatartás, ha:
 a járművet a fenti személyek, illetve ezek beleegyezésével más személy az adott gépjármű kategóriára
érvényes gépjárművezetői engedély nélkül vezette;
 a kárt szakszerűtlen üzemeltetés okozta;
 a kár bekövetkeztében a tűzrendészeti előírások súlyos megszegése is közrehatott.
A jelen biztosítás értelmében nem minősül mentesülési oknak a gépjármű vezetői engedély nélküli vezetése, ha a
gépjárművet az elmulasztott orvosi vizsgálat miatt lejárt vezetői engedéllyel vezették,
de azt a káresemény időpontjától számított 30 napon belül változatlan feltételekkel meghosszabbították. Indokolt
akadályoztatás (pl. személyi sérülés, kórházi ápolás stb.) esetén e 30 napos határidőt az akadály megszűnésétől
kell számítani.
Mentesülés kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése miatt
Mentesül a biztosító teljesítési kötelezettsége alól, amennyiben a szerződő vagy a biztosított a kármegelőzési és
kárenyhítési kötelezettségét szándékosan vagy súlyosan gondatlan módon megsértette.
Mentesülés tájékoztatási kötelezettség megszegése miatt
Mentesül a biztosító, ha a szerződő vagy a biztosított a biztosítás elvállalásának szempontjából lényeges
körülményeket illető közlési kötelezettségét megszegi, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem
jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében. Különösen lényeges a biztosítás elvállalása szempontjából valamennyi olyan körülmény, amely
a biztosítási díj megállapítására van hatással, és amelyre vonatkozóan a biztosító az ajánlatban kérdést tett fel.
Mentesülés a kárbejelentési kötelezettség megsértése miatt
A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a szerződő vagy a biztosított a kárbejelentési
kötelezettségét megsérti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
8. A kárrendezés szabályai
A biztosított köteles a kárrendezési eljárás során a biztosítóval együttműködni, és minden szükséges információt
megadni.
A szolgáltatási igény elbírálásához be kell nyújtani:
 igazolást az elsődleges biztosító által fizetett kártérítési összegről,
 a káresemény időpontját igazoló dokumentumot,
 a totálkár okát igazoló dokumentumot,
 lopás/rongálás esetén a rendőrségi eljárást lezáró határozatot,
 az eredeti vásárlási számlát,
 az elsődleges biztosító által készített, kárkori értékre vonatkozó számítást és egyéb dokumentumot,
 a szervizelésről készült valamennyi számlát, illetve a szervizkönyvet,
 a finanszírozási szerződés másolatát,
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 igazolást a fennálló tőkketartozásról,
 minden olyan iratot, amely a jogosultság, a biztosítási esemény, a kárösszeg megállapításához szükséges.
A fenti dokumentumok beszerzése és benyújtása a biztosított feladata, amelynek költségei a biztosítottat terhelik.
9. Visszkereset
Lopás és rablás esetén, ha a gépjármű utólag megkerül, a biztosított köteles a biztosító szolgáltatását 30 napon
belül visszafizetni.
10. Elévülési idő
Jelen feltételek alapján kötött biztosítási szerződésből eredő igények a biztosítási esemény bekövetkezésétől
számított egy év alatt elévülnek.
11. Egyéb feltételek
Egyéb feltételekre vonatkozóan az felek közötti keretbiztosítás feltételei érvényesek.
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