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Kedves Partnereink!
Szeretnénk Benneteket tájékoztatni az EuroGAP Általános és Különös Feltételeinkben történt változásokról,
amelyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze.
Feltételeink változtatásának célja az volt, hogy minél egyszerűbbé tegyük a folyamatokat, így számotokra és az
ügyfelek részére is könnyebb lesz a jövőben a vételár biztosítások megkötése és adminisztrációja.

Biztosítási szerződés
létrejötte:

Beküldendő dokumentumok:

Tartam:
Kizárások:
Díjfizetés:
Területi hatály kiegészítése:
Wetax rendszer bevezetése:

Fedezetbővítés:
Biztosítási összeg vizsgálata
kár esetén:
GreenGAP és GreenGAP+
kiegészítő termékek:

A kockázatviselés kezdete legkorábban az Ügyfél által tett ajánlat Biztosítóhoz
bizonyítható beérkezését követő nap 0.00.órája. Elektronikus szerződéskötés
esetén a vagyontárgyankénti kockázatviselés kezdete a kötvényben
meghatározott időpont, függetlenül attól, hogy a beküldés dátuma ettől eltérő
lehet.
Az ügyfélnek kizárólag az ajánlat első két oldalát szükséges aláírnia, majd ezt kell
beküldeni elektronikus formában a biztosító részére a gap@colonnade.hu e-mail
címre vagy az Ontario rendszerünkben fel kell tölteni a dokumentumok közé. A
korábban elvárt forgalmi, adásvételi/számla illetve lízingszerződés másolatát
kizárólag kárrendezés esetén kérjük.
EuroGAP már 5 éves tartamra is köthető.
A kizárások listáját kibővítettük és áttekinthetőbbé tettük.
Halasztott 30 napos díjfizetés
Kizárt ország: Ukrajna
A korábban használt EuroTAX rendszert felváltja a Wetax Érték elnevezésű
rendszer, mely webes elérésű online elérhetőséget biztosít a jövőben. Lényege,
hogy a járművek még pontosabb beazonosítását segítse, mellyel akár alvázszám
beírását követően is pontos felszereltségről is listát kaphatunk a járművekről.
Elrabláskár is fedezett kockázat.
A biztosítási összeg és az Eurotax értékelési rendszerrel kiszámított gépkocsi
beszerzéskori értékének különbségére bevezettünk egy 10%-os tolerancia határt,
amelyen belül a magasabb összeget térítjük meg.
Elektromos autókra köthető termékek, a vásárláshoz igénybe vett állami
támogatás miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium társbiztosítottként kerül be,
melyet a biztosítási feltételek elfogadásával hagy jóvá ügyfél.

2018.01.15-től érvényes új feltételkódunk:
GAP biztosítás általános feltételei HU-GAP-ALL-X-0118
EuroGAP különös biztosítás feltételei HU-EG-KF-L-0118
Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal hozzánk:
Értékesítés:

Sándor Balázs
30/820-6327
gap@colonnade.hu

Kockázatvállalás:

Szántó-Takáts Rebeka
30/196-3590

Bízunk benne, hogy a fenti módosításokkal gyorsabbá válik a szerződéskötés és –adminisztráció, előre köszönjük a
támogatásotokat és együttműködéseteket!
Budapest, 2018. január 15.

