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Casco biztosítás
Különös feltételek <CASkf211>
A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételekben meghatározott esetekben és mértékben
megtéríti a biztosított jármővekben keletkezett kárt, valamint további szolgáltatásokat nyújt. Jelen feltételeket az
Általános Vagyonbiztosítási Feltételekkel (ÁVF) összhangban kell értelmezni, amennyiben jelen különös feltétel az
ÁVF-ben írtaktól eltérı rendelkezést tartalmaz, úgy a különös feltétel szabálya alkalmazandó.

I. fejezet
A szerzıdés alanyai
1.

Szerzıdı
A biztosított jármő forgalmi engedélyében tulajdonosként, vagy üzembentartóként megnevezett személy és
akinek a vagyontárgy megóvásához érdeke főzıdik.
A biztosítási díj fizetésére a Szerzıdı köteles. A Biztosító a jognyilatkozatait a Szerzıdıhöz intézi.
A szerzıdés más személyre nem ruházható át.

2.

Biztosító
Wabard Biztosító Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1211 Budapest, Szabadkikötı út 5-7.)

3.

Biztosított
A Biztosított a jármő törzskönyvébe bejegyzett, illetve egyéb dokumentummal igazolt, jogszerő tulajdonosa.
A biztosítási szolgáltatásokra a Biztosított jogosult, ha a szerzıdésben nincs Kedvezményezett megnevezve.

4.

Kedvezményezett
A jármőhöz kapcsolódóan, a Biztosított hozzájárulásával megnevezett személy. Ha van ilyen személy megnevezve, a Biztosító szolgáltatására, vagy annak egy részére ı jogosult.
A Biztosító a Kedvezményezettet tájékoztathatja a Kedvezményezetthez tartozó egyedi szerzıdések vonatkozásában:
a) a szerzıdés és a hozzá tartozó egyedi szerzıdések érvényességérıl és megszőnésérıl,
b) a szerzıdés díjhátralékba kerülésérıl azért, hogy szükség esetén a Kedvezményezett a részére
engedményezett egyedi szerzıdések hiányzó díjait megfizethesse,
c) a kárkifizetésekrıl, akkor is, ha azok nem a Kedvezményezett részére történtek.

II. fejezet
A biztosított jármő
A biztosítás tárgya a szerzıdésben feltüntetett azonosítóval (alvázszám), Magyarországon forgalomba helyezett jármő. A jármő a szerzıdésben, illetve annak mellékleteiben rögzített állapotban és felszereltséggel van
biztosítva.
Jelen szerzıdés alapján a biztosító nem vállal kockázatot a taxiként üzemeltetett jármővekre és az egy
évnél rövidebb idıre bérbe adott jármővekre.

III. fejezet
A szerzıdés hatálya
1.

Területi hatály
A biztosítás a földrajzi értelemben vett Európa területén bekövetkezett károkra nyújt fedezetet.
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2.

Idıbeli hatály
A szerzıdés határozatlan idıtartamú. A biztosítási idıszak egy év. A biztosítás fordulónapja minden évben a
szerzıdés kezdetének napja. A február 29-én kezdıdı szerzıdések fordulónapja március elseje.

2.1 A szerzıdés kezdete
A Biztosító kockázatviselése, az elıírt elsı biztosítási díj befizetését követı nap 0 óra:00 perckor kezdıdik meg, a szemleköteles gépjármővek esetében a kockázatviselés kezdete nem lehet korábbi, mint a
szemle idıpontja. A felek írásban megállapodhatnak ettıl eltérı kockázatviselési kezdetben is.

2.2 A szerzıdés megszőnése
2.2.1

Felmondás
A szerzıdı felek a szerzıdést annak fordulónapjára, azt legalább 30 nappal megelızıen,
írásban mondhatják fel.

2.2.2

Érdekmúlás
A biztosítási szerzıdés érdekmúlással történı megszőnése esetében a Biztosító kockázatviselése a forgalomból való kivonás, illetıleg a tulajdonjog átszállása idıpontjával szőnik meg.
Egyéb esetben a Biztosító kockázatvállalása akkor ér véget, amikor a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetetlenné válását a Biztosító, vagy a károkozó felelısségbiztosítója megállapítja és azt a Biztosító elfogadja.

2.2.3

A jármő használati módjának megváltozása miatti megszőnés
Amennyiben a biztosított jármővet a szerzıdés idıtartama alatt taxiként vagy bérgépkocsiként
helyezik üzembe, a szerzıdés az üzembe helyezés napján megszőnik.

2.2.4

Díjhátralék miatti megszőnés
A biztosítási díj esedékességétıl számított harmincadik nap elteltével, a szerzıdés megszőnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a Szerzıdı halasztást nem kapott, illetıleg a Biztosító a díjkövetelését bírósági úton nem érvényesítette. A díjhátralék késıbbi megfizetésével a szerzıdés nem lép újból hatályba.

A megszőnt szerzıdés kapcsán, az elévülési idın belül nyújthatók be kárigények.

IV. fejezet
Biztosítási események
1.

Fizikai károsodás
A biztosított jármőben keletkezett fizikai károsodás, melyet kívülrıl ható, hirtelen fellépı, baleseti jelleggel
bekövetkezı erıhatás, tőz, rongálás, elemi csapás okozott.

2.

Lopás, rablás
A teljes biztosított jármő, vagy alkatrészeinek ellopása, önkényes elvétele, elrablása, ha a jármő illetve alkatrész a rendırségi nyomozást felfüggesztı vagy a jogerıs nyomozást megszüntetı határozat kézhezvételétıl
számított 30 napon belül nem került meg, továbbá az ilyen cselekményekkel összefüggésben a biztosított
jármőben keletkezett fizikai károsodás függetlenül attól, hogy a jármő mikor került meg. A vádirat benyújtását
követıen a biztosító a Biztosított vagy a Kedvezményezett részére elıleget fizethet.

V. fejezet
Kizárások
Nem nyújt szolgáltatást a Biztosító:
a) környezetszennyezés, radioaktív sugárzás által okozott károkra,
b) háború, terrorcselekmény, tüntetés, felkelés, zavargások, sztrájk következtében keletkezett károkra,
c) olyan károkra, amelyek a közlekedésen kívüli munkavégzés, vagy karbantartás, javítás során
keletkeztek,
d) a jármővet autóverseny, vagy arra való felkészülés résztvevıjeként ért károkra,
e) nyitott utasterő jármő (cabrio) utasterében lopás, rongálás, vagy csapadék miatt keletkezett károkra,
f)
a természetes elhasználódás során keletkezett károsodásokra,
g) a jármő értékcsökkenésére,
h) a jármő üzem- és kenıanyagaiban keletkezett károkra,
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i)
j)

a jármőrıl leszerelt, külön tárolt alkatrészekben, tartozékokban keletkezett károkra,
ha olyan átalakítás történt a jármővön, amely okozati összefüggésben van a káreseménnyel, és
amelyhez hatósági engedélyre lett volna szükség, de a káresemény idıpontjáig az engedélyt nem
szerezték meg,
k) ha a jármő olyan felszerelésében keletkezett kár, amelyet hatósági elıírások tiltanak, vagy
engedélyhez kötnek, de az engedélyt a káresemény idıpontjáig nem szerezték meg,
l)
megjavítható alkatrész kicserélése miatti többletköltségre,
m) a biztosítási esemény során megsérült részen kívüli rész fényezési költségére,
n) a jármő rakodása közben, a rakodás következtében keletkezett károkra,
o) a jármő balesete nélkül, a rakományának elmozdulása által okozott károkra,
p) a jármőben szállított veszélyes anyagok által okozott károkra, illetve az általuk súlyosbított károkra, a
súlyosbítás mértékének megfelelı kárrészre,
q) a jármőbıl szerszám nélkül kivehetı elektronikus berendezések ellopása miatti károkra,
r) ha nem tudtak hitelt érdemlı módon elszámolni a jármő összes kulcsával, forgalmi engedélyével,
törzskönyvével, (A jármő kulcsain a következık értendık: a jármő ajtajainak nyitására – zárására,
továbbá a jármő illetéktelen használatának megelızése érdekében beépített berendezések
mőködtetésére, a jármőhöz rendszeresített eszközök.)
s) a kár azon részére, amely a kárenyhítési kötelezettség elmulasztása miatt keletkezett,
t)
a nem idıben bejelentett károkra, ha a késedelmes bejelentés miatt a kárral összefüggı lényeges
körülmények kideríthetetlenné váltak.

Nem nyújt kártérítést a Biztosító, ha a kár összefüggésben van azzal, hogy:
u) a jármő a lopás idıpontjában nem volt megfelelıen lezárva,
v) a jármőnek a biztosítási ajánlatban megadott és a jármőre annak értéke szerint meghatározott védelmi
szinthez szükséges illetéktelen használat elleni védelmi berendezéseit, illetve az egyes berendezések
különálló lopás elleni védelmi eszközeit, a lopás illetve rablás idıpontjában nem, vagy nem
rendeltetésszerően használták,
w) a jármő illetéktelen használat ellen védı berendezéseinek meghibásodása esetén, azok megjavításáig
nem gondoskodtak a jármő biztonságos tárolásáról,
x) nem gondoskodtak a jármő kulcsainak biztonságos tárolásáról,
y) a jármő kulcsainak elvesztése esetén, az elveszett kulcsok érvénytelenítéséig nem gondoskodtak a
jármő biztonságos tárolásáról.

VI. fejezet
Mentesülések
Mentesül a Biztosító a szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt:
a) a Szerzıdı vagy a Biztosított, vagy a velük közös háztartásban élı hozzátartozójuk
b) a nem természetes személy Szerzıdı, vagy a Biztosított illetve az alkalmazottjuk vagy megbízottjuk
jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.
Különösen akkor minısül súlyosan gondatlanul okozottnak a kár, ha:
a) összefüggésben van azzal, hogy a jármővet jogosan vezetı személy a káresemény idıpontjában nem
rendelkezett a jármő vezetéséhez szükséges, érvényes gépjármővezetıi engedéllyel,
b) a kár idıpontjában a jármő nem rendelkezett a forgalomban tartáshoz szükséges, érvényes
engedéllyel,
c) összefüggésben van azzal, hogy a jármővet jogosan vezetı személy a káresemény idıpontjában
alkohol (0,8 ezreléket elérı véralkohol szint), kábítószer, vagy egyéb, a jármővezetési képességeket
hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt állt,
d) a kárt a szakszerőtlen üzemeltetés okozta, illetve a kár a jármő elhanyagolt mőszaki állapotának
következtében keletkezett,
e) a kár összefüggésben van a Biztosító kármegelızési illetve kárenyhítési célú utasításainak
megszegésével,
f)
a kár a tőzrendészeti elıírások megsértésének következményeként keletkezett
g) a kár összefüggésben van azzal, hogy a Biztosító által a Szerzıdınek jelzett különösen veszélyes
körülményeket nem hárították el.
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VII. fejezet
Szolgáltatások
1.

Helyreállítási költségek térítése
A Biztosító megtéríti a biztosítási esemény következtében keletkezett fizikai károsodások magyarországi
javítómőhelyben, szakszerően elvégzett helyreállításának számlával igazolt költségét. Amennyiben a szakszerő javítás alkatrész cserével végezhetı el, a Biztosító az új alkatrészekkel történı helyreállítás költségét téríti
meg a jármő 5 éves koráig, ezt meghaladóan a biztosító a káridıponti érték megtérítésére köteles. A jármő
életkorára tekintet nélkül a káridıponti értéken téríti meg a Biztosító a kopó-forgó alkatrészeket.
Bizonylatok hiányában a felek a kár összegérıl megállapodást köthetnek. A Biztosító nem téríti meg a helyreállítás során felmerült Általános forgalmi adó (áfa) összegét, ha azt a Biztosított az adóhatóságtól visszaigényelhetné.

2.

Pótlási költségek térítése
A Biztosító a jármő pótlási költségét téríti meg, ha
a)
b)

a helyreállítás nem gazdaságos,
a jármővet ellopták, elrabolták, vagy jogtalanul elsajátították és a rendırségi nyomozást felfüggesztı
vagy jogerıs nyomozást megszüntetı határozatától számított 30 napon belül a jármő nem került meg.

A helyreállítás nem gazdaságos, ha a várható költségek és megtérülések figyelembevételével készült kalkulációk szerinti helyreállítási költség meghaladja a jármő káridıponti forgalmi értékének 70%-át.
A jármő pótlási költsége, a jármő magyarországi piaci értéke, a káreseményt közvetlenül megelızı idıpontban.
A Biztosító a károsodott jármő (roncs) piaci értékét a kártérítésbıl levonja.
A Biztosító nem téríti meg a jármő pótlása során felmerült Általános forgalmi adó (áfa) összegét, ha azt a
Biztosított az adóhatóságtól visszaigényelhetné.
A felek a kár összegérıl megállapodást köthetnek.

3.

Egyéb szolgáltatások
A Biztosító megtéríti a jármő - biztosítási esemény következtében indokoltan felmerült - szállítási, tárolási,
ırzési, forgalomba helyezési költségek számlával igazolt összegét, káreseményenként 100.000.-Ft összegig.
A Biztosító csak akkor téríti meg a Magyarország területén kívül felmerült költségeket, ha a költséghez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele elıtt, a biztosító erre jogosult munkatársa a várható költséget jóváhagyta.
A jármő nem gyári eredető tartozékaként bekerült szórakoztató elektronikai és navigációs berendezéseit ért
kár esetén, a Biztosító azokra együttesen legfeljebb 100.000,- Ft költséget vesz figyelembe.

4.

A szolgáltatás esedékessége
A Biztosító szolgáltatása a kárrendezéshez szükséges összes dokumentum, rendelkezésre állásától számított
30. napon válik esedékessé.
A jármő ellopása, elrablása, illetéktelen használata esetén a biztosító szolgáltatása a rendırségi nyomozást
felfüggesztı vagy jogerıs nyomozást megszüntetı határozatának a biztosító részére történı átadásától
számított 30. napon válik esedékessé.

VIII. fejezet
Önrészesedés
A Biztosító a káreseményenként megállapított kártérítési összegbıl levonja a szerzıdésben rögzített mértékő
önrészesedést.
Kizárólag a jármő ablaküvegeiben keletkezett kár esetén, a Biztosító az önrészesedés minimális összegét
nem veszi figyelembe, csak a %-os önrészesedést vonja le.
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IX. fejezet
Kárrendezés
1.

A kár bejelentése
A kárt az észlelést követıen haladéktalanul, de legkésıbb 2 munkanapon belül kell a Biztosítónak írásban
bejelenteni. A tőzesetet a tőzoltóságon, a lopást és rablást a rendırségen is haladéktalanul be kell jelenteni.
A hatósági eljárást lezáró vagy felfüggesztı határozatot annak kézbesítését követı 2 munkanapon belül a
biztosítónak be kell mutatni. Ha a jármő a késıbbiekben megkerül, ezt a tényt 2 munkanapon belül be kell
jelenteni a biztosítónak.

2.

A kárrendezéshez szükséges iratok, leadandó eszközök
A kárrendezéshez be kell mutatni minden olyan iratot, amely a biztosítási esemény igazolásához, a felelısség
és a kár mértékének megállapításához szükséges, különösen a jármő forgalmi engedélyét és törzskönyvét és
a biztosítási esemény kapcsán készült hatósági iratokat.
A Biztosító a kár bejelentését követıen megadja szükséges további dokumentumok jegyzékét és a leadandó
eszközök listáját.

3.

Kármegelızési és kárenyhítési kötelezettség
A Szerzıdı, a Biztosított és a biztosított jármő vezetıje köteles a kárt a tıle elvárható módon megelızni és
enyhíteni, továbbá a Biztosító kármegelızési és kárenyhítési célú utasításait betartani, valamint a Biztosító
által jelzett különösen veszélyes körülményeket megszüntetni. Lopás, rablás, önkényes elvétel, valamint a
Magyarország területén kívül bekövetkezett összes kár esetén, a kárenyhítés csak a Biztosítóval elızetesen
egyeztetett módon történhet.

4.

Elévülés
A szerzıdés alapján keletkezı igények Biztosítóval szembeni elévülési ideje 1 év.

5.

Visszakövetelés
Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette, ıt illetik meg azok a jogok, amelyek a károkozóval szemben a
Biztosítottat illették meg.
Amennyiben az ellopott, elrabolt jármő, illetve tárgy a kártérítés kifizetése után megkerül, arra a Biztosított igényt
tarthat. Ebben az esetben a Biztosított köteles a Biztosítónak a kártérítési összeget visszafizetni. Ha a megkerült
tárgyra a Biztosított nem tart igényt, vagy a Biztosító felhívására 15 napon belül nem nyilatkozik, akkor a megkerült tárgy feletti rendelkezési jog a Biztosítót illeti meg.

X. fejezet
Díjfizetés
A Biztosító jogosult minden évben, a szerzıdés fordulónapjától új biztosítási díjat alkalmazni. A Biztosító az új
díjról, a szerzıdés fordulónapja elıtt legalább 60 nappal, köteles tájékoztatni a Szerzıdıt.

1.

A díj, díjrészlet esedékessége
A biztosítási díj évente egy összegben, vagy félévente, negyedévente, vagy havonta, részletekben fizetendı.
A díjfizetés gyakorisága minden évben csak a biztosítás fordulónapjától változtatható meg. A biztosítás elsı
díja a biztosítási szerzıdés létrejöttekor, a folytatólagos díja annak az idıszaknak az elsı napján esedékes,
amelyre a díjfizetés vonatkozik.

2.

A biztosítási idıszakra vonatkozó díj
A szerzıdés felmondása esetén, a Biztosítót a szerzıdés következı fordulónapjáig illeti meg a biztosítási díj.
A biztosítási szerzıdés érdekmúlással történı megszőnése esetében a Biztosító a kockázatviselés megszőnésének napjáig követelheti a díj megfizetését, kivéve, ha az érdekmúlás jelen szerzıdést érintı biztosítási
esemény következménye. Ez utóbbi esetben a Biztosítót a következı biztosítási fordulónapig illeti meg a
biztosítási díj.
A jármő használati módjának megváltozása miatti megszőnés esetén, a biztosítási díj, az ismételt forgalomba
helyezés napjáig illeti meg a Biztosítót.
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3.

Kármentességi kedvezmény (bónusz)
A Biztosító a kármentesen telt, teljes biztosítási idıszakokat (megfigyelési idıszak) követı biztosítási idıszakban, a biztosítás aktuális díjából kármenteségi díjkedvezményt ad. A biztosító akkor tekint egy megfigyelési
idıszakot kármentesnek, ha az idıszakban a casco szerzıdés folyamatosan fennállt, és nem történt olyan
kárkifizetés, amely egy adott kárra vonatkozóan elsı kifizetésnek számít.
A biztosító a kármentesség megállapításakor figyelmen kívül hagyja az elsı kifizetést, ha
a)
b)

összege teljes egészében megtérült
a kifizetés alapjául szolgáló kár kizárólag a jármő ablaküvegeiben keletkezett.

A Biztosító kármentesnek fogadja el, a Szerzıdı részére más biztosító által írásban igazolt, teljes körő casco
biztosításban eltöltött, kármentesen telt idıszakot. Ha a másik biztosító igazolása az ajánlat aláírásakor nem
áll rendelkezésre, akkor a kármentességi kedvezmény az igazolás bemutatásának napjától illeti meg a Szerzıdıt. A Szerzıdı egy kármentes casco szerzıdés alapján csak egy casco szerzıdésre érvényesítheti a
kedvezményt.
Ha a Szerzıdı az ajánlat aláírásakor nem rendelkezik casco kármenteségi igazolással, de a biztosított jármő
Kötelezı Gépjármő-felelısségbiztosításának (KGFB) is İ a szerzıdıje, és ez a KGFB B02, vagy annál nagyobb kedvezményt adó bónusz fokozatban van, akkor a Biztosító az elsı biztosítási idıszakra olyan díjkedvezményt ad, mintha a Szerzıdı 1 év casco kármentességet igazolt volna. Ezt a kedvezményt a Szerzıdı
csak egyszer veheti igénybe. A második biztosítási idıszaktól már csak a casco biztosítás kármentessége
alapján illeti meg kedvezmény a Szerzıdıt.

3.1 A kedvezmény mértéke
A kármentes idıszakok száma és a kedvezmény mértéke:
Kármentes
idıszak [év]

Kedvezmény

Kategória

0

0%

C0

1

10%

C1

2

15%

C2

3

20%

C3

4

25%

C4

5

30%

C5

6

35%

C6

7

40%

C7

8

45%

C8

9 vagy több

50%

C9
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3.2 A bónusz besorolás változása kár esetén
Ha a megfigyelési idıszakban egy elsı kárkifizetés történt, akkor a kármentességi besorolás
a következı biztosítási idıszakban, az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:
Kategória a megfigyelési
idıszakban

Kategória a következı
biztosítási idıszakban

C1

C0

C2

C0

C3

C1

C4

C2

C5

C3

C6

C4

C7

C5

C8

C6

C9

C7

Amennyiben, a megfigyelési idıszakban egynél több elsı kárkifizetés történt, akkor a következı biztosítási idıszakban nem jár kármentességi kedvezmény, a szerzıdés C0 kategóriába kerül.

XI. fejezet
A Szerzıdı közlési és változás-bejelentési kötelezettsége
A Szerzıdı a szerzıdés megkötésekor köteles közölni a Biztosítóval a biztosítás elvállalása szempontjából
lényeges körülményeket. A Biztosító kérdéseire adott válaszokkal a Szerzıdı a közlési kötelezettségének
eleget tesz.
A Szerzıdı köteles 8 napon belül bejelenteni a Biztosítónak minden, a szerzıdéssel kapcsolatos lényeges
körülmény megváltozását, különösen az alábbiakat:
a) a lakhely illetve telephely címének megváltozását,
b) levelezési címének megváltozását,
c) bankszámla számának megváltozását,
d) a szerzıdéshez tartozó jármő rendszámának, alvázszámának, felszereltségének megváltozását,
a jármő forgalomból kivonását,
e) a jármő tulajdonjogának vagy az üzembentartó személyének megváltozását,
f)
a jármő üzembe helyezését taxiként vagy bérgépkocsiként.
A közlésre, illetıleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a
szerzıdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

XII. fejezet
Kiegészítı baleset-biztosítás
A kiegészítı baleset-biztosítás az alap casco biztosításhoz, annak megkötésekor, választható és az alapbiztosítással együtt érvényes.

1.

Biztosított személyek
Biztosítottak, az alap casco biztosítással biztosított jármőben, jogszerően utazó személyek, kivéve a díj ellenében szállított utasok.
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2.

Biztosítási események
A biztosítási események, az alap casco biztosítás biztosítási eseményei, melyek következtében a Biztosított a
biztosítási eseményt követıen, annak következményeként 6 hónapon belül meghal, vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

3.

Kizárások
Nem nyújt szolgáltatást a Biztosító, az alap casco biztosításban megfogalmazott kizárásokon túl:
a) a jármővet eltulajdonító, elrabló, önkényesen használatba vevı személyre, és a vele önként együtt
utazó személyekre
b) arra a személyre, akinek öngyilkossága, vagy annak kísérlete okozta a biztosítási eseményt
c) a biztosított személyeknek, a biztosítási esemény elıtt már maradandóan károsodott testrészeire, ha
azok állapota a káresemény idıpontjában nem válik lényegesen súlyosabbá.

4.

Biztosítási szolgáltatások
A Biztosító az alábbi szolgáltatásokat Biztosítottanként nyújtja. Ha a jármőben az engedélyezettnél többen
utaztak a káresemény idıpontjában, akkor a Biztosítottankénti szolgáltatások olyan arányban kerülnek térítésre, ahogyan az engedélyezett utazók száma aránylik a ténylegesen utazók számához.

4.1 Haláleseti szolgáltatás
A Biztosított halála esetén a szerzıdésben megjelölt haláleseti összeget téríti a Biztosító.

4.2 Szolgáltatás maradandó egészségkárosodás esetén
Maradandó 100%-os egészségkárosodás esetén a szolgáltatás: a halálesti szolgáltatás kétszerese.
Kisebb mértékő maradandó egészségkárosodás esetén a szolgáltatás a 100%-os maradandó egészségkárosodáshoz tartozó összegnek a tényleges egészségkárosodással arányos része. 50%-osnál kisebb
mértékő maradandó egészségkárosodás esetén nem jár szolgáltatás.
4.2.1

A maradandó egészségkárosodások irányadó mértékei

Maradandó egészségkárosodás leírása

Mértéke

Hallás elvesztése egyik fülre

25%

Hallás elvesztése mindkét fülre

70%

Látás elvesztése egy szemre

35%

Látás elvesztése mindkét szemre

100%

Beszélıképesség teljes elvesztése

70%

Egyik lábfej teljes elvesztése

40%

Mindkét lábfej elvesztése

85%

Egyik lábszár elvesztése

70%

Mindkét lábszár elvesztése

90%

Egyik comb elvesztése

80%

Mindkét comb elvesztése

100%

Egyik alkar elvesztése

70%

Kéz elvesztése csuklónál vagy alatta

50%

Jobbkezesek jobb kéz, illetve kar elvesztése estén, a kéz illetve kar
elvesztéséhez tartozó mértéken felül
(Balkezesek esetében a bal kézre érvényes.)

15%

Több testrész sérülése esetén a mértékek összeadódnak, de a maximális mérték 100%.
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4.2.2

A maradandó egészségkárosodás megállapítása
A maradandó egészségkárosodás mértékét, a táblázatban nem felsorolt esetekben, a
Biztosító orvosa állapítja meg, függetlenül más biztosító, illetve a társadalombiztosító által
megállapított mértéktıl.

4.3 Önrészesedés
A Biztosító a szolgáltatásból nem von le önrészesedést.

XIII. fejezet
Kiegészítı poggyász-biztosítás
A Kiegészítı poggyász-biztosítás az alap casco biztosításhoz, annak megkötésekor választható és az alapbiztosítással együtt érvényes.

1.

Biztosítási szolgáltatások
A Biztosító - a szerzıdésben megjelölt összeghatárig – megtéríti, a jármőben szállított, casco biztosítási
esemény következtében károsodott tárgyak javítási, illetve pótlási költségét. A tárgyak pótlási értéke: a tárgy
piaci értéke, a káresemény idıpontját közvetlenül megelızı idıpontban.

1.1 Kizárások
Nem téríti meg a Biztosító az alábbi tárgyakban keletkezett károkat:
a) készpénz, bankkártya, értékpapír
b) okirat
c) mőalkotás, szerzıi jogi védelem alá tartozó tárgy
d) győjtemény
e) ékszer, nemesfém, drágakı
f)
szórakoztató elektronikai, számítástechnikai adathordozó és a rajta tárolt adatok
g) gazdasági tevékenység végzésére szolgáló tárgy (ipari szerszám, ipari mőszer, kereskedelmi
célú áru, stb.)
Nem téríti meg a kárt a Biztosító, ha az ellopott tárgy a lopás idıpontjában nem a jármő külsı szemlélı
elıl eltakart (kalaptartóval, rolóval, stb.) és lezárt, csomag tárolására kialakított terében volt.

1.2 Önrészesedés
A Biztosító a szolgáltatást az önrészesedési százalék levonásával nyújtja.

XIV. fejezet
Adatok kezelése
A casco biztosítás kapcsán a Biztosító, a tudomására jutott adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelıen,
biztosítási titokként kezeli.
Ennek értelmében az adatokat, az érintett személy elızetes hozzájárulása nélkül, csak a jogszabályban
meghatározott esetekben, az abban megnevezett szervezeteknek illetve személyeknek adhatja át.
Az ajánlat aláírásával a Szerzıdı hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosító az adatokat továbbadja a
biztosítással kapcsolatos ügyviteli tevékenységében közremőködı szerzıdéses partnereinek, akik az adatokat
szintén biztosítási titokként kötelesek kezelni.

XV. fejezet
Jogi környezet
A jelen biztosítási feltételek alapján létrejövı biztosítási szerzıdések hivatalos nyelve a magyar, és a szerzıdésre a magyar jog az irányadó.

WABARD Biztosító Zrt.
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