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A termék: Vételár-biztosítás (GAP)

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a termék általános biztosítási feltételeiben érhető el!
Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz:
MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

Milyen típusú biztosításról van szó?
Az Aegon Értékőrző Vételár-biztosítás (GAP) egy gépjármű biztosítás, amely a gépjármű totálkára vagy lopása esetén nyújt
szolgáltatást. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén amennyiben az alapbiztosító (casco) totálkár vagy lopás esetén térített,
úgy a GAP biztosítás megtéríti a gépjármű vételára és a kárkori piaci értéke különbözetét az általános biztosítási feltételekben
meghatározottak szerint.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosítás – a szerződő felek (a szerződő és a biztosító) megállapodása szerint – az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet.
A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések tartalmazzák.
✓

gépjármű törés-totálkár,

✓

elemi és tűzkár okozta totálkár,

✓

lopás.

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



Mire nem terjed ki a biztosítás?

 A vételi számlán a vételáron felül szereplő tételekre (például: gépjármű-biztosítási díjak, garancia, hitelbiztosítás, nem a gyártó által
felszerelt kiegészítő tartozékok, vagy bármilyen korábbi hitelszerződésből származó fennálló hiteltartozás),
 Bármilyen olyan összegre, amit az elsődleges biztosító a kártérítésből, illetve a biztosítási szolgáltatásból levont (például: roncsérték,
kopás vagy elhasználódás, meglévő sérülés a gépjárművön).
 Az ÁFA összegére, amennyiben a biztosított ÁFA visszaigénylésre jogosult.
A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.

!

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosítás az egyes fedezetek, illetve szolgáltatások tekintetében összegszerű és egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést, biztosítási
összeget, limitet, elévülési időt) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a biztosítási szerződésben.
A kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.
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Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
— 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 a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
— a biztosítási díj ﬁzetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint,
— a díjﬁzetés történhet negyedéves, féléves, éves részletben vagy a szerződés teljes tartamára előre egy összegben a termékre
vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak ﬁgyelembe vételével; postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül
történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel,
— a biztosítási díjat annak esedékessége napján kell megﬁzetni, ennek hiányában a biztosító díjfelszólítót küld, ha ez sem vezet
eredményre, akkor a szerződés megszűnik.

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

a jármű eladása napján,

•

a lejárat napján,

•

díjnemﬁzetés esetén a díjfelszólító levélben közölt póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára
visszamenő hatállyal megszűnik (kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti, vagy
díjhalasztást ad díjrendezettség utolsó napjára visszamenőleg).

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
— Ha a biztosítási szerződés három évre, vagy annál rövidebb határozott időtartamra jön létre, a felek a szerződést nem jogosultak
felmondani.
— Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is
felmondható, a negyedik évtől kezdve a szerződést bármelyik fél évfordulóra felmondhatja. A felmondást 30 nappal az évforduló
előtt kell a másik félnek írásban megkapnia.
— A szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemﬁzetés esetén az első elmaradt díj
esedékességének napjára visszamenőleges hatállyal.
— A felek írásba foglalt közös megegyezéssel a biztosítási szerződést bármikor megszüntethetik.

