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1. fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen	különös	szerződési	feltételek	azokat	a	rendelkezéseket	tartalmazzák,	amelyeket	a	
Genertel	Biztosító	Zrt.	(a	továbbiakban:	biztosító)	és	a	szerződő	között	létrejött	Genertel	
Lopás	Casco	biztosítás	elnevezésű	gépjármű-biztosítási	szerződésre	alkalmazni	kell,	fel-
téve,	hogy	a	szerződést	erre	hivatkozással	kötötték	meg.	A	jelen	különös	feltételekben	
nem	szabályozott	kérdésekben	az	ügyféltájékoztató	és	a	biztosítási	szerződésre	vonat-
kozó általános rendelkezések, a Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF), 
a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadók.

A Genertel Lopás Casco biztosítás jelen biztosítási feltételei alapján a biztosító arra vállal 
kötelezettséget,	hogy	a	biztosítási	szerződésben	meghatározott	díj	ellenében,	magyar	
forintban	megtéríti	a	biztosítási	feltételekben	és	az	ajánlaton	/	kötvényen	meghatározott	
összeghatárig	a	kockázatviselés	helyén,	a	kockázatviselés	időtartama	alatt	bekövetke-
zett	biztosítási	események	által	a	biztosított	járműben	keletkezett	károk	összegét	a	jelen	
biztosítási feltételekben meghatározottak szerint és módon.

1.1 BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGY

1.1.1.	Biztosított	az	ajánlaton/kötvényen	 ilyenként	megjelölt	személygépkocsi	vagy	3,5	
tonnát	meg	nem	haladó	megengedett	legnagyobb	össztömegű	tehergépkocsi	(a	továb-
biakban	együtt:	gépjármű).

1.1.2. A jelen feltételek szerinti biztosítási szerződés nem köthető Abarth, Aston 
Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Buick, Cadillac, Chrysler, Dodge, Ferrari, 
Fisker, Hummer, Infiniti, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Lexus, Lincoln, Maserati, 
Maybach, Mercedes-Benz, MG, Plymouth, Pontiac, Porsche, Rolls-Royce, Rover és 
Tesla gyártmányú gépjárművekre.

1.1.3. Nem lehet biztosított az olyan jármű, amelyet bérgépjárműként vagy nemzet-
közi fuvarozásra használnak.

1.1.4. Nem lehet biztosított az olyan jármű, amely az ajánlattétel/szerződéskötés 
időpontjában nem rendelkezik legalább egy darab gyári kulccsal vagy indítókár-
tyával.

1.1.5. Nem lehet biztosított az olyan jármű, amely vászontetős cabrio felépítményű.

1.2. BIZTOSÍTOTT

A	biztosított	személy	minden	esetben	a	gépjármű	törzskönyv	szerinti	tulajdonosa.	A	biz-
tosítási szolgáltatást a biztosító a Biztosított részére teljesíti.

1.3. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

A	Lopás	Casco	esetében	biztosítási	eseménynek	minősül:

GENERTEL LOPÁS CASCO BIZTOSÍTÁS
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1.3.1.	Amennyiben	a	megfelelően	(az	összes	zárszerkezet	zárt)	 lezárt	és	megfelelően	
működtetett	biztonságtechnikai	berendezések	(ideértve	a	kiegészítő	vagyonvédelemi	be-
rendezéseket	pl.	indításgátló	is)	mellett	a	gépjárművet	ellopják,	vagy	jogtalan	használat	
céljából	önkényesen	elveszik	és	a	gépjármű	nem	kerül	meg.	Nem minősül biztosítási 
eseménynek, ha valaki a rábízott gépjárművet jogtalanul használja, vagy a gépjár-
művet elsikkasztja.

1.3.2.	Amennyiben	a	gépjárművet	a	gépjármű	biztosítottjától	vagy	a	gépjármű	jogszerű	
használójától	a	velük	szemben	alkalmazott	erőszakkal	vagy	közvetlen	fenyegetéssel	el-
rabolják, és az nem kerül meg.

1.3.3. Jelen feltétel szerint a részlopás nem minősül biztosítási eseménynek. Rész-
lopás	 az	 az	 eset,	 amennyiben	 a	 gépjárműből	 vagy	 a	 gépjárműről	 annak	 alkatrészeit,	
tartozékait ellopják.

2. fejezet

BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

2.1. A biztosítási szolgáltatás a biztosítási esemény bekövetkezése esetén, önrészese-
dés	levonása	mellett,	a	biztosított	gépjármű	pótlási	értékének	megtérítésére	terjed	ki,	a	
biztosítási összeg keretén belül. A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatási kötelezett-
ségének	felső	határa.	A	biztosító	szolgáltatásának	összege	a	biztosított	gépkocsi	vétel-
árát nem haladhatja meg. A biztosító szolgáltatása a 2.500.000,- Ft-ot, azaz kétmillió-
ötszázezer forintot nem haladhatja meg.

2.2.	A	 Biztosító	 szolgáltatásának	 alapja	minden	 esetben	 a	 káridőponti	 forgalmi	 érték,	
figyelembe	véve	az	esetleges	előzménykárokat	(értékcsökkenés).	Káridőponti	 forgalmi	
érték	az	az	érték,	amely	egy,	a	káresemény	időpontjában	Magyarországon	használt	és	
azonos	típusú,	korú,	műszaki	állapotú	és	használati	jellegű	gépjárműnek	magyar	forint-
ban kifejezett forgalmi értéke, amely azonban nem lehet magasabb az aktuális ma-
gyarországi Eurotax árkatalógus használt gépjárművekre	–	a	katalógusban	definiált,	
módosító	tényezők	figyelembevételével – megállapított áránál.
A katalógusban meghatározott módosító tényezők közül nem vehető figyelembe a 
műszaki vizsga miatti korrekció az első hat évben, a helyi keresettségi korrekció, 
a felfelé történő állapotkorrekció.	Amennyiben	az	első	forgalomba	helyezés	időpontja	
nem	bizonyított,	akkor	a	forgalomba	helyezés	időpontjának	a	gyártási	év	január	elsejét	
kell tekinteni.

2.3. Amennyiben a szerződő a biztosított gépjármű tekintetében ÁFA visszaigény-
lési jogosultsággal rendelkezik, úgy a biztosító szolgáltatása nettó értéken történik.

2.4. A gépjárműre vonatkozó hatósági elidegenítési tilalom fennállta alatt bekö-
vetkezett lopás biztosítási eseményekre a biztosító csak a gépjármű közterhek-
kel csökkentett nettó (esetleges vám és ÁFA nélküli) összegét téríti meg, kivéve 
amennyiben a vámhatóság a biztosítottat – neki felróható ok hiányában is – ezek 
megfizetésére kötelezné, és az erről szóló jogerős határozatot a biztosított a bizto-
sító részére bemutatta.

2.5. Amennyiben a biztosítási kötvény ettől eltérő megállapodást nem tartalmaz, az 
önrészesedés mértéke 20%.
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2.6. A biztosító által a szolgáltatás teljesítéséhez bekérhető iratok

Az elbíráláshoz szükséges iratok lehetnek:

Kárbejelentéssel kapcsolatos biztosítási kérdőívek, így különösen
•	Kárbejelentő
• Tanúk nyilatkozatai
•	Kitöltött	speciális	kérdőív	a	káreseménnyel	kapcsolatban
• Bankszámlaszám
•	Nyilatkozat	előzménykéréshez
•	Ügyfél	elérhetősége
•	Gépjármű	adatlap
•	Biztosítási	kérdőív	lopás-kárügyben

Jogalapot igazoló okiratok, így különösen
•	Igazságügyi	szakértői	vélemény
•	Egyéb	szakértői	vélemény
• Szakhatósági iratok
•	Rendőrségi	igazolás
•	Rendőrségi	feljelentés	jegyzőkönyve
•	Rendőrségi	helyszínelési	jegyzőkönyv
•	Rendőrségi	határozat,	amennyiben	rendelkezésre	áll
•	Vizsgálati	(nyomozói)	szakértői	jegyzőkönyv
• Vádirat, amennyiben rendelkezésre áll
• Bírósági határozat, amennyiben rendelkezésre áll
• Tachográf adatlap
•	Menetlevél
• Fuvarlevél

Tulajdonjogot vagy szolgáltatásra jogosultságot igazoló iratok, így különösen
• Beszerzési számla, beszerzési bizonylat (pl. nyugta)
• Egyéb, a szolgáltatási igényt igazoló számla, bizonylat
•	Készpénz-befizetési	pénztárbizonylat
• Hagyatékátadó végzés
• Gyámhatósági rendelkezés
• Öröklési bizonyítvány
• Lemondó nyilatkozat
•	Meghatalmazás
•	Bank,	finanszírozó,	hitelező	nyilatkozata,	meghatalmazása
• Átruházó nyilatkozat
• Azonosítási adatlap
• Aláírási címpéldány
•	Adásvételi	szerződés
• Forgalmi engedély
• Törzskönyv
• Tulajdonjog bejegyzéssel vagy törléssel kapcsolatos okiratok
•	Üzemben	tartói	szerződés	vagy	okirat
•	Gépjármű	használatára	vonatkozó	szerződés	vagy	okirat
•	Közjegyzői	okirat
•	Munkáltatói	nyilatkozat
•	Bérleti-	vagy	lízingszerződés
•	Szerződés	gépjármű	kölcsönadásról
• Forgalomból való kivonás igazolása (érvénytelenített Forgalmi engedély, ill Törzskönyv)
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Kár összegét igazoló dokumentumok, így különösen
•	Eurotax	káridőponti	érték	számítás
•	Kereskedői	ajánlat	maradványértékre
•	Bizonylat	maradvány	értékesítéséről
•	Munkalap
• Garanciajegy
• Fotó
• Bankszámlakivonat
•	Márkakereskedő,	vezérképviselet	nyilatkozata	a	gépjármű	típusáról,	felszereltségéről
• Vámkezeléssel kapcsolatos iratok
• Szervizkönyv

A felsorolt okiratokon kívül a biztosított, illetve a károsult jogosult a károk és költségek 
igazolására, a bizonyítás általános szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését 
érvényesíthesse.

3. fejezet

A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE, TERÜLETI HATÁLY

3.1. A felek ellenkező megállapodása hiányában, a biztosító kockázatviselése ki-
zárólag a biztosítandó gépjárműről a szerződő által készített digitális fotóknak a 
biztosító honlapján keresztül történő feltöltését követően kezdődik el. A fotóknak 
meg kell felelnie a biztosító honlapján a fotók feltöltésére szolgáló felületen megta-
lálható minőségi és tartalmi követelményeknek.

3.2. A biztosítás területi hatálya csak Magyarország területére terjed ki.

4. fejezet

DÍJFIZETÉS, KAPCSOLATTARTÁS

4.1. Díjfizetés
A	biztosítás	díjának	megfizetése	a	biztosítási	kötvényen	rögzített	módon	történik.
Az első díj a biztosítási időszak kezdő napján,	illetve	ha	az	későbbi,	a	szerződés	létre-
jöttekor,	a	folytatólagos	díjak	pedig	az	adott	díjfizetési	időszak	első	napján	esedékesek.

4.2 Kapcsolattartás
A	biztosító	 a	 szerződővel	 kizárólag	elektronikus	úton	 (e-mail)	 kommunikál.	A	biztosító	
a	szerződő	által	megadott	e-mail	címre	küldi	meg	a	szerződéssel	kapcsolatos,	kinyom-
tatható dokumentumokat is (kötvény, stb.). Az e-mail cím megváltozása esetére a jelen 
feltételekben	 meghatározott	 változás-bejelentési	 kötelezettség	 megfelelően	 irányadó.	
A biztosító jogosult továbbá a számlát is elektronikus úton megküldeni (e-számla formá-
jában). A számla kézbesítési módja csak a biztosítási évfordulóval módosítható.
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5. fejezet

KIZÁRÁSOK

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, melyek:

5.1. felkelés, háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges cselekmé-
nyei, terrorcselekmények, polgárháború, lázadás, forradalom, tüntetés, felvonulás, 
sztrájk, munkahelyi rendbontás, zavargások során okozott vagy ezen események-
kel összefüggésben felmerülő károk.
Jelen feltétel alkalmazása szempontjából a Btk. 314.§-ában meghatározott cselek-
ményen túl, terrorcselekménynek minősül az olyan erőszakos, erőszakkal fenye-
gető, az emberi életre, a materiális, immateriális javakra vagy az infrastruktúrá-
ra veszélyes cselekmény, amely politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett 
foglal állást vagy valamely kormány befolyásolására vagy a társadalomban, illetve 
annak egy részében való félelemkeltésre irányul, illetve arra alkalmas.

5.2. magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazgatási szervek rendel-
kezései során keletkeznek,

5.3. szándékos bűncselekménynek a biztosított gépjárművel való kísérlete vagy 
elkövetése során következtekAw be.

5.4. Nem teljesít szolgáltatást a biztosító, ha a biztosított gépjárművet nem az aján-
latban meghatározott módon, illetve jelleggel (pl. taxi vagy bérgépjármű) használták.

6. fejezet

A SZERZŐDŐ/BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Kár esetén az alábbi kötelezettségeket kell betartani:

6.1.1.	A	biztosítási	eseményt	a	felfedezéstől	számított	2	munkanapon	belül	a	biztosítóhoz	
be kell jelenteni.

6.1.2.	A	 fedezet,	a	 jogalap	és	az	összegszerűség	megállapításához	szükséges	felvilá-
gosítást	meg	kell	adni,	és	lehetővé	kell	tenni	a	bejelentés	és	a	felvilágosítás	tartalmának	
ellenőrzését.

6.1.3.	Lopással	vagy	rablással	okozott	kárt	a	szerződő	vagy	a	gépjármű	vezetője	köteles	
haladéktalanul	jelenteni	a	legközelebbi	rendőri	szervnél.

6.1.4.	Az	esettel	összefüggő	hatósági	vagy	bírósági	eljárást	a	biztosító	részére	írásban	
be kell jelenteni.

6.1.5.	Lopás	esetén	a	szerződő/biztosított	köteles	a	biztosítási	ajánlatban	megjelölt	kul-
csokat, elektronikus indítókártyákat és távirányítókat (beleértve a biztosítási ajánlat fel-
vétele óta birtokába került kulcsokat, elektronikus indítókártyákat és távirányítókat is) a 
biztosítási esemény bejelentésekor a biztosítónak hiánytalanul átadni.

6.1.6.	Ha	az	eltulajdonított	gépjármű	a	biztosítási	szolgáltatás	 teljesítését	megelőzően	
vagy	azt	követően	megkerült,	ezt	a	körülményt	a	tulajdonos/biztosított	köteles	a	tudomás-
szerzéstől	számított	2	munkanapon	belül,	a	jármű	átvételét	megelőzően	a	biztosítónak	
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írásban	bejelenteni,	és	a	biztosító	 jogosult	dönteni	arról,	hogy	a	gépjármű	átvételénél	
jelen kíván-e lenni.

6.2. Változás bejelentési kötelezettség
Amennyiben	a	szerződés	hatálya	alatt	a	 forgalmi	engedélyről	bármely	okból	kifolyólag	
másodpéldány	készül,	vagy	utóbb	a	szerződő/biztosított	birtokába	kerül	az	eredeti	 for-
galmi	engedély,	illetve	az	előzetesen	kiadásra	került	másodpéldány,	úgy	azt	a	szerződő/
biztosított 5 munkanapon belül köteles írásban bejelenteni a biztosítónak.

7. fejezet

KÁRMEGELŐZÉSI ÉS KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

7.1.	 	A	szerződő/biztosított	minden	 tőle	elvárhatót	köteles	megtenni	annak	érdekében,	
hogy	a	kulcsok,	elektronikus	indítókártyák	ne	kerüljenek	ki	az	őrizetéből,	illetve	a	gépjár-
művet	csak	olyan	személyek	részére	adja	használatba,	akikkel	kapcsolatban	felelőssé-
get vállal a kulcsok, elektronikus indítókártyák eredeti állapotáért. Abban az esetben, ha 
a	biztosított	gépjármű	kulcsai,	elektronikus	indítókártyái	és	távirányítói	szükségszerűen	
kerülnek	ki	a	szerződő/	tulajdonos	birtokából	(pl	szerviz,	autómosó,	benzinkút,	stb.),	úgy	
a	szerződő/biztosított	köteles	minden	 tőle	 telhetőt	megtenni	annak	érdekében,	hogy	a	
biztosított	gépjármű	kulcsainak,	elektronikus	indítókártyáinak,	távirányítóinak	sorsát	nyo-
mon kövesse.

7.2.	Amennyiben	a	 szerződés	hatálya	alatt	 a	biztosított	 gépjármű	 forgalmi	engedélyét	
elvesztik/ellopják,	a	szerződő/	biztosított	köteles	a	gépjármű	forgalmi	rendszámának	ki-
cserélésére.

7.3.	Az	együttműködés,	kármegelőzés	és	kárenyhítés	körében	a	szerződő/biztosított	a	
gépjármű	forgalmi	engedélyét	vagy	törzskönyvét	nem	hagyhatja	a	gépjárműben.

7.4.	A	kármegelőzési,	kárenyhítési	kötelezettség	megsértésének	minősül	különösen:

7.4.1.	 lopáskockázat	 vonatkozásában,	 ha	 a	 biztosított	 gépjármű	 az	 első	 forgalomba	
helyezést	követően	bármely	okból	kifolyólag	(pl.	ablaküveg-rongálás,	lopáskísérlet,	zár-
rongálás, eredeti vagy másolt kulcs, elektronikus indítókártya elvesztése, stb.) olyan 
állapotba	kerül,	hogy	 rendeltetésszerűen	nem	használható,	vagy	a	gépjármű	 jogszerű	
használóján	kívül	más	 illetéktelen	személy	 is	képessé	válhat	a	gépjármű	használatára	
és	a	szerződő,	biztosított,	 tulajdonos,	 illetve	üzemben	tartó	a	szakszerű	 javítás,	 illetve	
zárcsere	megtörténtéig	nem	tárolja	a	gépjárművet	megfelelően	lezárt	helyen.
Ezen körülmények bekövetkezésétől kezdődően a biztosító kockázatvállalása a lo-
páskockázat körében szünetel.
A	biztosító	a	lopáskockázatot	a	szakszerű	javítás,	csere	biztosító	részére	történő	bemu-
tatását,	vagy	számlával	történő	igazolását	követő	nap	00:00	órától	vállalja	ismét.	A biz-
tosító nem teljesíti a kockázatviselés megszakadása és annak újra életbe lépé-
se között bekövetkezett, lopás biztosítási eseményen alapuló és azzal közvetlen 
ok-okozati összefüggésben bekövetkezett károkból eredő biztosítási szolgáltatás 
iránti igényeket;

7.4.2.	 ha	 az	 eltulajdonított	 gépjárműben	 benne	maradt	 a	 gépjármű	 kulcsa,	 pótkulcsa,	
elektronikus	 indítókártyája,	a	gépjárműbe	szerelt	vagyonvédelmi	berendezés	távirányí-
tója, kulcsa;
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7.4.3.	ha	az	eltulajdonított	gépjárműben	benne	maradt	a	gépjármű	forgalmi	engedélye	
vagy törzskönyve;
7.4.4.	ha	a	gépjárművet	végrehajtás	alá	vonják	és	a	biztosított	ennek	ellenére	 tovább	
használja	 a	 gépjárművet,	 a	 végrehajtó	 felszólítására	 nem	adja	 át	 vagy	 nem	a	 felelős	
őrzés	szabályainak	megfelelően	 jár	el	és	a	biztosítási	esemény	ebben	az	 időszakban	
következik be.

8. fejezet

AZ ÉRINTETT FELEK JOGÁLLÁSA

A	szerződőre	vonatkozó	minden	rendelkezés	értelem	szerint	érvényes	a	biztosított	sze-
mélyekre és mindazokra, akik igényeiket a jelen biztosítás alapján érvényesíthetik és 
ugyanezek	betartását	meg	kell	követelniük	a	gépjármű	mindenkori	 jogszerű	használó-
jától	 is,	 továbbá	a	 jelen	szerződés	szerződője	minden	e	szerződésből	származó	 felté-
telről,	 jogról	 és	 kötelezettségről	 köteles	 tájékoztatni	 a	 gépjármű	 jogszerű	 használóját.	
A	kármegelőzési	és	kárenyhítési	kötelezettség	is	ugyanúgy	terheli	e	személyeket,	mint	
a	szerződőt.
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