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A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a „Porsche teljes körű casco biztosítás ügyféltájékoztató
általános és különös szerződési feltételek” dokumentumban érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Porsche teljes körű CASCO biztosítási szerződés célja, hogy a biztosított gépkocsiban keletkező, CASCO feltétel szerinti károkat
megtérítse és egyéb szolgáltatásokat nyújtson. A Porsche teljes körű CASCO biztosítás fedezetet nyújt - a biztosítási feltételekben
meghatározott feltételek és önrészesedés mellett a sajáthibás balesetekre, ismeretlen gépkocsi vagy személy által okozott károkra vagy
rongálásokra, elemi károkra, üvegkárokra, a gépkocsi alkatrészeinek vagy magának a gépkocsinak az ellopására.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás az alábbi kockázatokra nyújt fedezetet:
töréskár,
elemi és tűzkár,
üvegkár,
teljes és részleges lopáskár,
Egyéb szolgáltatások:
töréskár esetén avulás nélküli térítés,
szállítás, tárolás,
zárcsere.
Választható kiegészítő biztosítások:
kölcsöngépjármű szolgáltatás,
poggyászbiztosítás.
A biztosító a biztosított gépkocsiban keletkező, CASCO feltétel szerinti károkat megtérítése
során a CASCO feltételben meghatározott részletes szabályok szerinti biztosítási összeget
dokumentum tartalmazza.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. az
alábbi károkra:
polgárháború, felkelés, lázongás, terrorizmus, politikai
puccs, forradalom, sztrájk, külső háború, fegyveres
zavargás vagy polgári mozgalommal közvetlen, vagy
közvetett okozati összefüggésbe hozható események,
rágcsálók és ragadozók károkozása,
gépi meghajtású járműverseny, vagy arra való felkészülés,
az állapotfelvételkor rögzített sérülésekre amennyiben
azok későbbi helyreállítása nem lett igazolva.
A biztosító nem téríti meg az olyan töréskárt, amely:
nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba,
alkatrészleválás, anyagfáradás, anyaghiba, hűtőfolyadék
megfagyás, nem megfelelő kenés miatt, stb.),
a biztosított vagyontárgy külső erővel történő mozgatása
során keletkezett,
a szállítmány elmozdulásával keletkezett,
helyzetváltozással nem járó munkavégzés során, azzal
összefüggésben keletkezett (pl: rakodás...stb).

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
Az ajánlaton, illetve a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumon meghatározott, a Szerződő által vállalt minimális
levonásra:
ha a bekövetkezett kárt megelőzően a Biztosító már
legalább két másik, ugyanebben a biztosítási időszakban
bekövetkezett kár miatt teljesített szolgáltatást,
ha kétséget kizárólag megállapítható, hogy az ajánlaton
bármely díjat érintő adat a valóságnak nem megfelelő
módon került felvételre.
A biztosító meghatározott esetekben mentesül a szolgáltatás
teljesítése alól. Mentesül például a biztosító, ha a
Szerződő/Biztosított kármegelőzési kötelezettségét súlyosan
megszegi, vagy a biztosító részére szándékosan valótlan
adatot szolgáltat. Mentesül a biztosító továbbá, ha bizonyítja,
hogy kárt:
a Szerződő/Biztosított vagy a velük közös háztartásban
élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk
alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk,
a biztosított jogi személynek vezető beosztású
tisztségviselője, tagja, munkavállalója vagy megbízottja
jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással okozta.
Mentesül a biztosító a töréskárok megtérítése alól, amennyiben:
gépjármű a káresemény időpontjában súlyosan elhanyagolt, a gépjármű műszaki vizsga előírásainak nem
megfelelő állapotban volt (különösen a fék, a kormány, a
futómű és a gumiabroncsok), és ez az állapot közrehatott
a kár bekövetkezésénél.
Mentesül a biztosító a lopáskárok megtérítése alól:
amennyiben a Szerződő/Biztosított nem tett rendőrségi
feljelentést,
amennyiben az ajánlaton feltüntetett számú és típusú, a
gépjárműhöz tartozó összes kulcsot és a vagyonvédelmi
rendszerek működéséhez szükséges eszközöket a
Szerződő/Biztosított nem tudja a biztosító részére átadni,
a nem megfelelően lezárt gépjármű ellopása vagy
önkényes elvétele esetén.

Az egyes kockázatokhoz tartozó kizárások teljes felsorolását a „Porsche teljes körű casco biztosítás ügyféltájékoztató és általános és különös
szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza.

Hol érvényes a biztosításom?
A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a
volt Szovjetunió földrajzi értelemben vett utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia területét.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

közlési és változásbejelentési kötelezettség,
díjfizetési kötelezettség,
kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség,
kárbejelentési kötelezettség.

- A biztosítás díj a biztosítót a biztosítás tartamára előre illeti meg.
- A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a biztosítási ajánlat és a fedezetet igazoló dokumentum tartalmazza.
- A díjfizetés történhet egy, kettő, négy vagy tizenkettő részletben, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül átutalással
vagy postai csekken.
- Az első díj a biztosítási ajánlat aláírásának napján esedékes. Ha a Felek írásban halasztott első díjfizetésben állapodtak meg,
ebben az esetben a biztosítás első díját a kockázatviselés kezdetének napjától számított 30 napon belül, vagy az ajánlaton
megjelölt ettől eltérő határidőn belül kell megfizetni.
- Minden további folytatólagos díj annak az időszaknak az első napján esedékes, amely időszakra az adott folytatólagos díj
vonatkozik.
- A biztosítási díjat az esedékesség napján kell megfizetni, ennek hiányában a biztosító felszólító levelet küld, ha ez sem
vezet eredményre akkor a szerződés megszűnik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
- A kockázatviselés kezdetének pontos időpontját az ajánlat és a fedezetet igazoló dokumentum tartalmazza.
- A biztosítási szerződés határozatlan időtartamra jön létre a felek eltérő megállapodásának hiányában.
- A kockázatviselés vége a szerződés megszűnésének dátuma, például:
o a gépkocsi eladása esetén az eladás napja,
o évfordulóra történő felmondás illetve totálkár és teljes lopáskár esetén az évforduló napja,
o díjnemfizetés esetén a díjjal fedezett időszak utolsó napja,
o határozott idejű szerződésnél a szerződésben szereplő lejárat napja.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
- A szerződés megszüntethető:
o
o
o
o
o

az évfordulót 30 nappal megelőzően megküldött írásos felmondás esetén a évforduló dátumával,
a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén, a változás dátumával,
a más biztosítás alapján rendezett totálkár esetén, a káresemény napjának dátumával,
közös megegyezéssel meghatározott időpontban,
a szerződés megszűnik díjnemfizetés esetén is.

