
Gépjármű casco biztosítás
Biztosítási termékismertető
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A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Cristo Casco biztosítás Általános Biztosítási 
Szerződési Feltételek dokumentumban található. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási 
szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Cristo Casco egy vagyonbiztosítás, amely a megtéríti a biztosított gépjármű helyreállítási vagy pótlási költségét, amennyiben abban egy 
biztosítási esemény következtében kár keletkezik. A biztosítás használat-alapú, azaz a fizetendő biztosítási díj attól is függ, hogy milyen 
mértékben használják a gépjárművet. 

Mire terjed ki a biztosítás?
Stay csomag esetén

 Tűz- és robbanáskár: A Biztosított Gépjárművet 
károsító tűz és robbanás, annak okától függetlenül. 
A biztosítási esemény további feltétele, hogy 
tűzesetet az esemény helyszínének országában a 
tűzoltóságnak haladéktalanul bejelentsék. Elemi 
kár: A Biztosított Gépjárműben a természeti erők 
(szélvihar, árvíz, jégverés) által okozott részleges 
károk, illetve megsemmisülés.

       Idegen személy vagy állat általi rongálás: Idegen 
személy általi szándékos, vagy azzal egyenértékű 
rongálás, továbbá házi és vadállatok által okozott 
rongálás.

       Lopás és rablás: A Biztosított Gépjármű, vagy 
annak alkatrészeinek ellopása elrablása. Nem 
minősül lopásnak, ha valakinek a használatába 
adják a gépjárművet, de az illető azt nem 
szolgáltatja vissza (sikkasztás). A biztosítási 
esemény további feltétele, hogy a lopást, illetve 
rablást az esemény helyszínének országában a 
rendőrségnek haladéktalanul bejelentsék.

Move csomag esetén

   Valamennyi Stay Csomag szerinti biztosított 
esemény

        Töréskár: A Biztosított Gépjárműben, illetve 
annak alkatrészeiben, kívülről ható, váratlanul 
fellépő erőhatás (ideértve a közlekedési balesetet) 
következtében keletkező sérülések.

       Üvegkár: A szélvédőben és egyéb külső 
üvegfelületekben keletkező törések, repedések.

        

        A biztosítási eseménnyel összefüggésben a 
biztosított gépjármű szállítási és tárolási költsége

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 A biztosító nem nyújt szolgáltatást, amennyiben 

a kár az alábbi események bármelyikével 
összefüggésben keletkezett:

• háborús, polgárháborús, vagy harci 
cselekmények

• versenyen, vagy arra való felkészülésen 
történő részvétel a gépjárművel

 Lopás, rablás kapcsán nem nyújt kártérítést a 
biztosító a nem megfelelően lezárt gépjármű 
ellopása esetén, valamint abban az esetben, 
ha lopás / rablás idejen a gépjármű illetéktelen 
használat ellen védő rendszerét nem rendeltetés-
szerűen használták.

 A fagyás okozta károk nem minősülnek biztosítási 
eseménynek

 Értékcsökkenés

 Sikkasztás következtében keletkezett kár

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben?

 A biztosító mentesül a kártérítési kötelezettsége 
alól, amennyiben bizonyítja, hogy a biztosítási 
eseményt a szerződő, a biztosított, vagy az említett 
személyek által engedélyezett vezető szándékosan, 
vagy súlyosan gondatlanul okozta. Az ittas, 
kábítószeres állapotban történő járművezetés 
a súlyos gondatlanság egyik legfőbb kiemelt 
esetei!

 A kár szerződésben meghatározott részét a 
biztosított maga viseli (önrészesedés)
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Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• közlési és változás-bejelentési, valamint együttműködési, a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
• díjfizetési,
• kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ adási kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj megfizetésére az Applikációban van lehetőség, a biztosítási díj fizetésére szóló egyenleg bankkártyás feltöltésével. 

A biztosító a biztosítási díj fizetésére szóló egyenleget naponta csökkenti a napi alapdíjjal (Stay- és Move csomag esetén), 
valamint minden út befejezésekor csökkenti a megtett km alapján a km díjjal (kizárólag Move csomag esetén). A díj 
egyenlegének nullára csökkenésekor a biztosítási szerződés azonnal megszűnik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
A biztosítás kezdetét a biztosító az Applikációban igazolja vissza a szerződőnek. 

A biztosítási időszak egy év. A biztosítási évforduló minden évben a szerződés kezdetének napján van. Február 29-én kezdődő 
szerződés évfordulója minden évben március 1.

A szerződés minden évben automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a biztosító a szerződést az évfordulóra felmondja.

A szerződő a biztosítási díj egyenleg nullára csökkentésével bármikor megszüntetheti a szerződést.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződő a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül felmondhatja

A biztosítási szerződés továbbá megszűnhet:

• a szerződés évfordulóra történő felmondásával, 

• a biztosítási díj egyenleg nullára csökkentésével

• A biztosítási érdek megszűnésével az érdekmúlás napjának elteltével
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Hol érvényes a biztosításom?
 Magyarország, továbbá Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, 

Egyesült Királyság, Észak  Macedónia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, 
Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, 
Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, 
Törökország és a Vatikán teljes területe.


