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A termék: Aegon smartCASCO biztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban érhető el!
Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz:
MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

Milyen típusú biztosításról van szó?
A smartCASCO elsősorban a gépjárműben különböző okokból keletkezett károkra köthető biztosítás, mely alapján a biztosító
megtéríti a szerződésben meghatározott károkat, illetve egyéb szolgáltatásokat nyújt a biztosított részére.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás – a szerződő felek (a szerződő és a biztosító) megállapodása szerint, valamint attól függően, hogy a biztosítás „Álló autó”
vagy „Mozgó autó” üzemmódba van kapcsolva – az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet, ill. a lenti szolgáltatásokra terjedhet ki.
A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések tartalmazzák.
Kötelező biztosítási elemek:
✓ tűz- és elemi kár,
✓ üvegtörés,
✓ rendszám és forgalmi engedély pótlás költsége,
✓ aktív kárrendezés,
✓ lopás,
✓ gépjármű törés,
✓ rabláskár,
✓ kátyúkár,
✓ vadkár.

Választható biztosítási elemek:
— segítségnyújtás (assistance szolgáltatás),
— poggyászkár (adatmentés szolgáltatással),
— gyermekfelszerelés kárai,
— járművön kívül szállított sportfelszerelés kárai,
— rágcsálókár,
— családi balesetbiztosítás,
— kisállat baleset biztosítás.

Hol érvényes a biztosításom?
A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a Fehérorosz
Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, az Oroszországi Föderáció és Ukrajna területére.



Mire nem terjed ki a biztosítás?

 A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. az olyan károkra, amelyek:
— háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekménnyel
közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóak,
— verseny, vagy arra való felkészülés során,
— sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések
következtében,
— a káresemény időpontjában a járműtől elkülönítve (le-, illetve kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt járműalkatrészekben,
tartozékokban,
— környezetszennyezés hatására következtek be.
 Nem téríti meg a biztosító az olyan töréskárt, amely:
— nem váratlan, akaraton kívüli és előre nem látható és egyben nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba,
alkatrészleválás, anyagfáradás, anyaghiba, hűtőfolyadék megfagyás, nem megfelelő kenés miatt, stb.),
— gyúlékony, robbanó, korrodáló vagy maró anyagoknak a biztosított járműben való szállítása idézett elő vagy súlyosbított.
 A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre.
A fenti felsorolásban a legfontosabb kizárások és korlátozások szerepelnek, a teljes kört a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

!

A biztosítás az egyes fedezetek illetve szolgáltatások tekintetében összegszerű és egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést,
biztosítási összeget, limitet, elévülési idő) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a biztosítási szerződésben.

!

Mentesül a biztosító a vállalt kockázatok körébe tartozó károk megtérítése alól, amennyiben a biztosított (szerződő), vagy a vele
közös háztartásban élő hozzátartozója, illetőleg a biztosított gazdálkodó szervezet vezetője, a biztosított vagyontárgy kezelésével
megbízott alkalmazottja, vagy megbízottja, tagja, illetőleg szerve jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

!

A kárenyhítési vagy kármegelőzési kötelezettségek megszegése a biztosító mentesülését vonja maga után.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
— a smartCASCO okostelefonos alkalmazásban „Álló autó” vagy „Mozgó autó” üzemmódba kell kapcsolni a biztosítást aszerint, hogy
a gépjármű parkol (várakozik), vagy mozgásban van (a mozgás körébe értve a megállást is),
— közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
— díjﬁzetési kötelezettség,
— együttműködési és kárenyhítési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell ﬁzetnem?
— A biztosítási díj a biztosítót előre illeti meg. A biztosítás díja a díjfeltöltéssel rendezett, az alábbiak függvényében változó időtartamra
vonatkozik. A biztosítási díj felhasználása és így a szerződés tartama a szerződő/ biztosított azon döntéseitől függően alakul, hogy
a szerződés hatálya alatt a különböző biztosítási elemeket milyen összetételben és milyen időtartamban veszi igénybe.
— Az egyes biztosítási elemeknek a díjfeltöltésre vonatkozó, időegységre vetített díja a smartCASCO okostelefonos alkalmazásban, a
kötvényen, valamint az első feltöltés tekintetében az ajánlaton óránkénti (Ft/óra) díjként szerepel, elszámolásuk percben számítva
történik.
— A szerződő/biztosított a biztosítási díj felhasználását és a szerződésén fennálló mindenkori egyenleget a smartCASCO okostelefonos
alkalmazás Egyenleg menüpontjában ellenőrizheti.
— A díjﬁzetés kizárólag a smartCASCO okostelefon alkalmazásban felkínált módon, bankkártyával teljesíthető.
— Az első díjfeltöltés nélkül a biztosító kockázatviselése nem kezdődik el. A szerződés hatálya alatt további egyenlegfeltöltések
teljesíthetők, ezek hiányában a szerződés lejárattal megszűnik.
— A díjfeltöltés és az elszámolás részletes szabályait a szerződés tartalmazza.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
— a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik,
— a biztosítási fedezet megszűnik különösen
•

a jármű eladása napján érdekmúlással,

•

a lejárat napján.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
— a legalább egy éve fennálló szerződés írásban, 30 napos határidővel hónap végére felmondható,
— a beﬁzetett díj felhasználásával a biztosítás (lejárattal) megszűnik.

