Biztosítási termékismertető

Vonatkozó feltételek: GAP Biztosítás általános feltételei: HU-TRUCKGAP-ALL-X-0118, illetve TruckGAP Biztosítás Különös
feltételei: HU-TG-KF-L-0118

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az TruckGAP biztositás egy vételárbiztosítás, amely arra szolgál, hogy az Ügyfél teljeskörű pénzügyi védelemmel
rendelkezzen a biztosítási időszak alatt. Jelen biztosítás a káresemény bekövetkeztekor – lopás, totálkár, elemi kár okozta
totálkár vagy elrabláskár esetén – fedezi a gépjármű számlán feltüntetett egykori vételára és az aktuális káridőponti forgalmi
érteke közötti különbözetet, illetve megtéríti a casco önrész mértékét is, amennyiben a Biztosítási fedezetet igazoló
dokumentum (Kötvény) szerint az Ügyfél arra is rendelkezik fedezettel.

Mire terjed ki a biztosítás?
A Biztosítás az alábbi eseményekből adódó megsemmisülés esetén megtéríti az N2,N3 kategóriájú gépjármű számlán
feltüntetett egykori vételára és az aktuális káridőponti forgalmi érték közötti különbözetet, amennyiben a más
Magyarországi biztosító társaságnál kötött, érvényes casco biztosítási szerződése értelmében (Továbbiakban:
Alapbiztosítás) Biztosítási eseménynek minősül és a GAP biztosítás tartama alatt merült fel:
✓ Lopás
✓ Totálkár
✓ Elemi kár okozta totálkár
✓ Elrabláskár
✓ A TruckGAP Biztosítás 1.500.000 Ft limit erejéig megtéríti a Casco-önrész mértékét is, amennyiben az Ügyfél arra is vásárol
fedezetet.
✓ A TruckGAP biztosítás szerint a maximális kártérítési limit (beleértve az Alapbiztosítás szerinti önrészesedés
kompenzálását is) 10.000.000 Ft.
✓

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Olyan gépjárművekre, amely első üzembe helyezése (rendszerint első regisztrálása) több, mint hat (6) évvel a GAP
Biztosítás megkötése előtt történt.
A GAP biztosítás nem nyújt fedezetet azokra a káreseményekre, amelyek olyan gépjárművön merültek fel: a. amely
esetében a Biztosított nem a gépjármű tulajdonosa, illetve üzemeltetőjeként van regisztrálva a forgalmi
engedélyben a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában:
amelyet egyéb célra használnak, mint ami a gyártói specifikációban szerepel,
amely a gépjárműnek a gyártó által szállított alap verziójához képest bármilyen módon módosításra került, kivéve,
hogyha a módosításokat regisztrálták a Forgalmi engedélyben;
amelynek az azonosítója (Alvázszám, stb.) módosításra, vagy eltávolításra került, illetve ha gépjármű
kilométeróráját valamint első forgalomba helyezésének időpontját manipulálták;
amely elsőbbségi joggal rendelkezik (pl. kék figyelmeztető lámpával van felszerelve);
amely közúti használatra nem engedélyezett Magyarországon;
amelyre gépjármű értékelés nem végezhető el;
amelyet bizományba, felelős őrizetre átadtak, ideértve a gépjármű-kereskedés vagy szerviz ideiglenes birtoklását;
amelyet az adásvételt megelőzően totálkárból újjáépítésre került;
Speciális, egyedi épített járművek, amelyeket kísérleti jelleggel terveztek, vagy/és nem európai piacra készültek;
amelynek saját tömege meghaladja a 32.000 kg-t;
amely megkülönböztető jelzéssel rendelkezik vagy autómentőként üzemeltetik;
bármilyen összeget, amit az Alapbiztosító a kártérítésből levont, többek között például: önrész, roncsérték,
kopás/elhasználódás, meglévő sérülés a gépjárművön
amely a gépjármű ellopásából ered, amelyet olyan személy követ el, akinek hozzáférése volt a gépjármű
kulcsaihoz;
A TruckGAP biztosításhoz tartozó kizárások tételes listájáért kérjük olvassa el jelenleg hatályos általános és különös
feltételeinket.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
Készpénzes vagy pénzügyi lízinges vásárlás esetén köthető
A TruckGAP Biztosítás csak a gépjármű megvásárlásától számított 90 napon belül köthető
Olyan gépjárművekre köthető, amely első üzembe helyezése (rendszerint első regisztrálása) több, mint hat (6)
évvel a GAP Biztosítás megkötése előtt történt.
A gépjármű beszerzési ára nem haladhatja meg a 40.000.000 Ft-ot (Áfával együtt)
A maximális össztömeg nem lehet 32000 kg-nál több
Olyan gépjárművekre köthető, amelynek a GAP Biztosítás tartama alatt érvényes Casco Biztosítással rendelkeznek
A GAP Biztosítás a lopáskár, totálkár, elemi kár okozta totálkár és elrabláskárból adódó megsemmisül esetén akkor
téríti meg a gépjármű számlán feltüntetett egykori vételára és az aktuális káridőponti forgalmi érték közötti
különbözetet, amennyiben az az Alapbiztosítás értelmében Biztosítási eseménynek minősül és a GAP biztosítás
tartama alatt merült fel.
Az EuroGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet azon káresemények esetében, ha az Alapbiztosítás szerint nem
keletkezik jogosultság és nem jár biztosítási szolgáltatás (az Alapbiztosító megtagadta, illetve elutasította a
biztosítási szolgáltatás nyújtását)
Az EuroGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet ha a Biztosított elutasította az Alapbiztosítónak a Gépjármű javítására
vonatkozó ajánlatát;
A TruckGAP biztosítás szerint a maximális kártérítési limit (beleértve az Alapbiztosítás szerinti önrészesedés
kompenzálását is) 10.000.000 Ft.
A TruckGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet abban az esetben, amikor a gépjármű maradványai nem kerülnek az
Elsődleges (Alap) Biztosítónak átadásra a Biztosító engedélyével vagy egyéb módon nem kerülnek értékesítésre
vagy a forgalomból történő végleges kivonásra a bérleti, lízing, vagy egyéb hasonló szerződésnek megfelelően
az Elsődleges (Alap) Biztosító által kifizetett biztosítási szolgáltatás teljesítésének napjától számított 60 napon
belül (amely nap a biztosítási eseményre vonatkozó kárbejelentőn található).
Az TruckGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet azon összegekre, amelyekkel az Alapbiztosító csökkentette a
biztosítási szolgáltatást, valamely törvényi vagy szerződéses kötelezettség megsértése miatt, amelyet a
Biztosított követ el;
A TruckGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet az Alapbiztosítás szerinti önrészre, kivéve, ha a Biztosítási Fedezetet
Igazoló Dokumentumban (Kötvényben) egyéb megállapodás nem születik.

Hol érvényes a biztosításom?
A GAP biztosítás területi hatálya azonos az Alapbiztosítás területi hatályával, Ukrajna kivételével

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

-

A Szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt
a Biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. A Szerződő fél köteles ezen tények vagy körülmények
változását a Biztosítónak írásban bejelenteni.
A Szerződő fél köteles a közölt adatok ellenőrzését a Biztosító számára lehetővé tenni.

A TruckGAP biztosításhoz tartozó kötelezettségek tételes listájáért kérjük olvassa el jelenleg hatályos Általános és
különös feltételeinket.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat biztosító által kiadott díjbekérőn megjelölt számlaszámra átutalással kell teljesíteni a biztosítási
részletezőn megadott ütemezés szerint.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Határozott tartamú biztosítási szerződés a szerződés lejáratakor, illetve érdekmúlással szűnik meg.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az aláírt ajánlatnak a biztosítóhoz történő bizonyítható beérkezését követő nap 0
órakor kezdődik és az aláírt ajánlaton szereplő tartam szerint lép életbe, feltéve, hogy a biztosítási szerződés utóbb
létrejön.
A szerződő és a biztosító a fentiektől eltérő kockázatviselési kezdetben és lejáratban is megállapodhatnak.

