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A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a Csatlakozási nyilatkozatban, a termékre 
vonatkozó Biztosítási Feltételekben és Ügyféltájékoztatóban, illetve a Távértékesítési tájékoztatóban érhetők el. A teljeskörű 
tájékozódás érdekében kérjük a biztosítás megkötése előtt olvassa el ezeket a dokumentumokat! 
 
Milyen típusú biztosításról van szó? 
A CIG EMABIT INTEGRÁLT CASCO biztosítási termék, egy csoportos (Integrált, azaz beépített casco) gépjármű biztosítás, amelynek 
szerződője az Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. („Euroleasing”), biztosítottja pedig a vele gépjármű lízingszerződéses (nyílt, vagy 
zárt végű) jogviszonyban álló személy lehet. Ez a biztosítás a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti kárbiztosításnak 
minősül. 

 
Mire terjed ki a biztosítás? 
 töréskár 
 elemi kár 
 lopás kár 
 üvegkár 

Mire nem terjed ki a biztosítás? 

A kizárt kockázatok (kizárások) teljes felsorolását a 
Biztosítási Feltétel tartalmazza. 
A főbb kizárások ezek közül: 

 engedély nélküli átalakításokkal összefüggő károk, 

 tiltott felszerelésekben keletkezett károk, 

 rakodás közben keletkezett károk, 

 a járműről leszerelt, külön tárolt alkatrészekben, 
tartozékokban keletkezett károk, 

 a jármű javítása, karbantartása, közlekedésen kívüli 

 a jármű elsikkasztása következtében keletkezett kár, 

 a szállított, veszélyesnek minősülő anyagokkal 
összefüggő károk, 

 természetes elhasználódás, javítás miatti 
értékcsökkenés, 

 környezetszennyezés, radioaktív sugárzás okozta 
károk, 

 háború, terrorcselekmény, tüntetés, felkelés, zavargás, 

 munkavégzés közben keletkezett károk, 

 sztrájk következtében keletkezett károk, 

 versenyató/katonai/bűnüldözési járművekre, 

 1 évnél rövidebb időre bérbeadott/taxi üzemeltetésű 
járművekre, kivéve ha a Biztosító e tény ismeretében a 
kockázatot vállalja. 

 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási 
fedezetben? 

A korlátozások teljes felsorolását a Biztosítási Feltétel 
tartalmazza. Főbb korlátozások: 
Nem nyújt szolgáltatást a Biztosító: 
! ha a járművet ellopták, elrabolták - miközben a jármű 

védelmi berendezéseit nem rendeltetésszerűen 
használták, 

! az önrészesedéssel fedezett kárrészre, ha a kár 
nagysága nem éri el az önrészesedés minimális 
összegét, 

! ha a kár a szakszerűtlen üzemeltetés, vagy a 
tűzrendészeti előírások megsértésének a 
következménye, 

! ha a jármű megóvásában érdekelt személy 
szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. 
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Hol érvényes a biztosításom? 

 A szerződés területi hatálya: Európa, valamint Törökország teljes területe. A kockázatviselés nem terjed ki a Fehérorosz 
Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, az Oroszországi Föderáció és Ukrajna területére. 

 
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 

• közlési és változás-bejelentési, valamint együttműködési kötelezettség a csatlakozási nyilatkozat aláírásakor, valamint 
biztosítás fennállása alatt, 

• díjfizetési, 

• kármegelőzési, kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ adási és állapotmegőrzési kötelezettség, 

• káresemény bekövetkezése esetén kárrendezéshez szükséges dokumentumok bemutatási kötelezettsége. 

 
Mikor és hogyan kell fizetnem? 

• A biztosítási havi díjú. 

• A mindenkor érvényes biztosítási díjakat – melyek megfizetésére a Biztosító felé az Euroleasing köteles – az Euroleasing 
a Biztosított által a csatlakozási nyilatkozatban tett hozzájárulás alapján áthárítja a Biztosítottra. Az áthárított biztosítási 
díj a havi lízingdíjjal együtt esedékes. 

• Amennyiben a Casco biztosítás a gépjármű totál-, vagy lopáskára miatt megszűnik, úgy a Biztosítót a biztosítási szerződés 
évfordulójáig járó biztosítási díj megilleti, melyet Biztosító olyan módon érvényesít, hogy az Euroleasing felé utalandó, 
az önrésszel már csökkentett biztosítási szolgáltatásból levonja az évfordulóig esedékes díjat. 

 
Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 
• A Biztosító a Biztosítottra vonatkozó fedezett kockázatokat az alábbi időponttól viselik: 

• a finanszírozási szerződés aláírásakor történő csatlakozás esetén a kockázatviselés kezdete zártvégű pénzügyi lízing 
esetén az Euroleasing által kiállított SZÁMLA, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a SZÁMVITELI BIZONYLAT teljesítési 
dátumának 0 óra 0 perce; 

• a finanszírozási szerződés aláírását követően szóban tett csatlakozási nyilatkozat esetén a kockázatviselés kezdete a 
nyilatkozat megtételét követő nap 0 órától, feltéve hogy addig sor került a gépjármű Biztosító vagy megbízottja általi 
szemléjére, melynek eredménye alapján a Biztosító hozzá járult, hogy kockázatviselése a gépjárműre kiterjedjen. 
Amennyiben a szemle a csatlakozást követően történik meg, akkor a kockázatviselés a Biztosító fedezetbe 
vonásának/hozzájárulásának Szerződő részére történő megküldésének napján 0 órától kezdődik. 

• A kockázatviselés kezdő időpontja soha nem lehet korábbi, mint a csatlakozási nyilatkozat Biztosított általi aláírásának 
időpontja, illetve a járműnek a Biztosított birtokába kerülését megelőző időpont. 

• A Biztosítotti jogviszony, ezáltal a Biztosító biztosított gépjárműre vonatkozó kockázatviselése az adott gépjárműre 

vonatkozóan az összes kockázatra megszűnik abban az időpontban, amelyik az alább felsoroltak közül leghamarabb 

bekövetkezik: 

• annak a naptári hónapnak az utolsó napján 24 órakor, amikor az Euroleasing a lízingszerződés megszűnéséről a 

Biztosítót tájékoztatja, 

• a Biztosított természetes személy halálával, az elhalálozás hónapját követő 90. napon 24 órakor, kivéve, ha eddig az 

időpontig az Euroleasing hozzájárulásával harmadik személy (pl. a Biztosított örököse) belép a finanszírozási 

szerződésbe és vállalja annak teljesítését, mely esetben a finanszírozási szerződésbe belépő harmadik személy a 

Biztosított biztosítási jogviszonyát is folytatja, 

• a fogyasztónak minősülő Biztosított általi elállás esetén az írásbeli nyilatkozat beérkezésének napján 24 órakor, 

• a Biztosított általi az Euroleasingnek küldött – írásbeli, a biztosítási időszak végére szóló, 30 napos felmondási idővel 

– rendes felmondással (a folyó biztosítási időszak utolsó naptári napján 24 órakor), 

• a Biztosító általi rendes felmondással (a Biztosító kockázatviselésének vége a folyó biztosítási időszak utolsó naptári 

napján 24 órakor), 

• érdekmúlással, 

• a jármű használati módjának megváltozása miatt a Biztosító általi azonnali hatályú felmondással, 

• totálkár vagy teljes lopáskár biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosítási esemény bekövetkezésének 

időpontjában, 

• a Biztosító és az Euroleasing között létrejött csoportos biztosítási szerződés megszűnésével. 

 
Hogyan szüntethetem meg a biztosítást? 

• Ön: A Biztosított jogosult a biztosítotti jogviszonyt az Euroleasinghez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási 

idővel a folyó biztosítási időszak végére felmondani. 

 


