PostaCasco gépjármű-biztosítás
Biztosítási termékismertető
Társaság: Magyar Posta Biztosító Zrt.

A termék: PostaCasco gépjármű-biztosítás

Ez az ismertető csak információul szolgál, rövid áttekintést nyújt a biztosítás főbb tartalmáról.
A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más
dokumentumban, a PostaCasco (termékkód: 13503) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek c.
kiadványban (nyomtatványszám: F 135031 07 1805) érhető el!

Milyen típusú biztosításról van szó?
A PostaCasco gépjármű-biztosítás olyan vagyonbiztosítási szerződés, melynek célja, hogy a biztosított
gépjárműben baleset során vagy egyéb biztosítási esemény miatt bekövetkezett károk, illetve azok
javítási költségei megtérüljenek. Biztosítási esemény lehet többek között töréskár, lopáskár, elemi kár
(pl. szélvihar), poggyászkár. A termék tanácsadás nélkül kerül értékesítésre.

Mire terjed ki a biztosítás?
 Kiterjed töréskár esetén a jármű baleseti
eredetű károsodására, valamint elemi
kárra, lopáskárra, rabláskárra,
poggyászkárra.
 A totálkár térítése a magyarországi
káridőponti forgalmi értéken történik. A
jármű javíthatósága esetén a biztosító a
javítási költséget téríti meg figyelembe
véve az önrészesedés mértékét.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem térülnek például:
× A nem baleseti jellegű károk (pl. műszaki
hiba, alkatrészkopás és leválás,
elhasználódás, hűtővíz megfagyása).
× A lopáskárok, ha nem volt minden ablak és
ajtó valamint zár előírásszerűen bezárva.
× A versenyre történő felkészülés,
versenyen való részvétel során keletkezett
károk.
Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
!
!
!

A kártérítési összegből a Szerződő által
választott önrész levonásra kerül.
A szélvédő cseréje 10% önrész levonásával
térül.
Nem térül a töréskár, ha a járművet olyan
személy vezette, aki nem rendelkezett
érvényes vezetői engedéllyel, vagy nem
volt biztonságos, vezetésre képes
állapotban, és a káresemény ezzel
összefüggésben következett be.

Hol érvényes a biztosításom?
 A biztosító kockázatviselése az Európában bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki az
alábbi korlátozásokkal: Törökországnak kizárólag az európai területére terjed ki, továbbá
Észtország, Lettország és Litvánia kivételével nem terjed ki a volt Szovjetunió területére.
 A biztosító kockázatviselése a rabláskár biztosítási esemény tekintetében csak Magyarország
területére terjed ki.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

-

A szerződéskötéskor szemléztetési kötelezettség (kivéve, ha a jármű kilométer órája 0 és 10
km között áll).
Közlési- és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak
fennállása alatt, így 8 napon belül minden, a szerződésben feltüntetett adatokban bekövetkező
változást be kell jelenteni.
Díjfizetési kötelezettség.
A lényeges körülmények leírásával együtt kárbejelentési kötelezettség 2 munkanapon belül.
Tűz, robbanás esetén mindenképpen (még az eloltott tűzről is) értesíteni kell a tűzoltóságot.
Lopás vagy rablás esetén – külföldön is –értesíteni kell a rendőrséget, és feljelentést kell tenni.
Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a biztosító
megállapodása szerint. A díjfizetés történhet banki átutalással, vagy csoportos beszedéssel egy,
kettő, négy, avagy tizenkettő részletben; illetve postai csekken, egy, kettő vagy négy részletben.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. A biztosítási fedezet
megszűnik különösen
-

a jármű eladásával,
évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
díj-nemfizetés esetén a díjjal fedezett időszakot követő 60 napos türelmi idő leteltével.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A biztosítás az évfordulóra indoklás nélkül és költségmentesen felmondható, amennyiben az erről
szóló értesítés a biztosítóhoz az évforduló előtt legalább 30 nappal beérkezik. A biztosítás
megszűnik érdekmúlás (pl. a jármű eladása) és 60 napnál nagyobb díjhátralék esetén is.
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