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Biztosítási termékismertető

A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a termékre vonatkozó mindenkori hatályos GAP Általános Feltételeiben, illetve a LeaseGAP
Biztosítás Különös Feltételeiben (HU-LG-KF-L-0620) érhetőek el.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A LeaseGAP Biztositás pénzügyi veszteség elleni biztosítás.

Mire terjed ki a biztosítás?
A Biztosítás az alábbi eseményekből adódó megsemmisülés esetén megtéríti a finanszírozónál nyilvántartott aktuális könyvelt érték
vagy fennálló tőketartozás és az aktuális káridőponti forgalmi érteke közötti különbözetet, amennyiben a más Magyarországi
biztosító társaságnál kötött, érvényes casco biztosítási szerződése értelmében (Továbbiakban: Alapbiztosítás) Biztosítási
eseménynek minősül és a GAP biztosítás tartama alatt merült fel.
Biztosítási Eseménynek minősül az a Totálkár, illetve az az elemi kár-, lopáskár és elrabláskár, amely miatt a biztosított gépjárműben
Totálkár következett be, és ezért a biztosítási szolgáltatás kifizetendő a Biztosított számára az Alapbiztosítás értelmében, feltéve,
hogy a káresemény, amelyből a biztosítási esemény ered a GAP biztosítás tartama alatt merült fel.
A LeaseGAP Biztosítás 1.500.000 Ft limit erejéig megtéríti a Casco-önrész mértékét is, amennyiben az Ügyfél arra is vásárol fedezetet.
A LeaseGAP Biztosítás részletes feltételeiről részletes felvilágosítást a vonatkozó általános és különös feltételeikben talál.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosításból kizárásra kerülnek:
olyan gépjárművekre, amelyek első üzembe helyezése (rendszerint első regisztrálása) több, mint hat (6) évvel a GAP Biztosítás
megkötése előtt történt;
amelyeket szerződéses személyszállításra használnak térítés ellenében;
amelyet egyéb célra használnak, mint ami a gyártói specifikációban szerepel;
amely a gépjárműnek a gyártó által szállított alap verziójához képest bármilyen módon módosításra került, kivéve, hogyha a
módosításokat regisztrálták a forgalmi engedélyben;
amelynek az azonosítója (alvázszám, stb.) módosításra, vagy eltávolításra került, illetve ha gépjármű kilométeróráját valamint
első forgalomba helyezésének időpontját manipulálták;
amely elsőbbségi joggal rendelkezik (pl. kék figyelmeztető lámpával van felszerelve), vagy autómentőként üzemeltetik;
amely lakókocsi, lakóautó, kit-car vagy replika autó;
amely megkülönböztető jelzéssel rendelkezik vagy autómentőként üzemeltetik;
amely közúti használatra nem engedélyezett Magyarországon;
amelyre gépjármű értékelés nem végezhető el;
amelyet bizományba, felelős őrizetre átadtak, ideértve a gépjármű-kereskedés vagy szerviz ideiglenes birtoklását;
amelyet az adásvételt megelőzően totálkárból újjáépítésre került;
speciális, egyedi épített járművek, amelyeket kísérleti jelleggel terveztek, vagy/és nem európai piacra készültek;
amelynek saját tömege meghaladja a 32 000 kg-t;
bármilyen összegre, amit az Alapbiztosító a kártérítésből levont, többek között például: önrész, roncsérték,
kopás/elhasználódás, meglévő sérülés a gépjárművön;
amely a gépjármű ellopásából ered, amelyet olyan személy követ el, akinek hozzáférése volt a gépjármű kulcsaihoz.

A LeaseGAP Biztosításhoz tartozó kizárások tételes listájáért kérjük olvassa el jelenleg hatályos általános és különös feltételeinket.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A Biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha:
pénzügyi és operatív lízinges vásárlás esetén köthető;
a LeaseGAP Biztosítás csak a gépjármű megvásárlásától számított 120 napon belül köthető;
a gépjármű beszerzési ára nem haladhatja meg a 40.000.000 Ft-ot (személygépjármű esetén Áfa-val együtt,
haszongépjármű esetén Áfa nélkül);
a maximális össztömeg nem lehet 32 000 kg-nál több;
olyan gépjárművekre köthető, amelynek a GAP Biztosítás tartama alatt érvényes Casco Biztosítással rendelkeznek;
A GAP biztosítás a lopáskár, totálkár, elemi kár okozta totálkár és elrabláskárból adódó megsemmisül esetén akkor téríti meg a
finanszírozónál nyilvántartott aktuális könyvelt érték vagy fennálló tőketartozás és az aktuális káridőponti forgalmi érték közötti
különbözetet, amennyiben az az Alapbiztosítás értelmében Biztosítási eseménynek minősül és a GAP biztosítás tartama alatt merült
fel;
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a LeaseGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet azon káresemények esetében, ha az Alapbiztosítás szerint nem keletkezik jogosultság
és nem jár biztosítási szolgáltatás (az Alapbiztosító megtagadta, illetve elutasította a biztosítási szolgáltatás nyújtását);
a LeaseGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet, ha a Biztosított elutasította az Alapbiztosítónak a Gépjármű javítására vonatkozó
ajánlatát;
a LeaseGAP Biztosítás szerint a maximális kártérítési limit (beleértve az Alapbiztosítás szerinti önrészesedés kompenzálását is)
10.000.000 Ft;
a LeaseGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet abban az esetben, amikor a gépjármű maradványai nem kerülnek az Elsődleges (Alap)
Biztosítónak átadásra a Biztosító engedélyével vagy egyéb módon nem kerülnek értékesítésre vagy a forgalomból történő végleges
kivonásra a bérleti, lízing, vagy egyéb hasonló szerződésnek megfelelően az Elsődleges (Alap) Biztosító által kifizetett biztosítási
szolgáltatás teljesítésének napjától számított 60 napon belül (amely nap a biztosítási eseményre vonatkozó kárbejelentőn
található);
a LeaseGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet azon összegekre, amelyekkel az Alapbiztosító csökkentette a biztosítási szolgáltatást,
valamely törvényi vagy szerződéses kötelezettség megsértése miatt, amelyet a Biztosított követ el;
a LeaseGAP Biztosítás nem nyújt fedezetet az Alapbiztosítás szerinti önrészre, kivéve, ha a Biztosítási Fedezetet Igazoló
Dokumentumban (Kötvényben) egyéb megállapodás nem születik;
A LeaseGAP Biztosítás a biztosítási esemény bekövetkeztekor fedezetet nyújt csereautó költségtérítésre, maximum 5 napra, napi
maximum 10.000 Ft összegig.
A LeaseGAP Biztosításhoz tartozó korlátozások tételes listájáért kérjük olvassa el jelenleg hatályos általános és különös feltételeinket.

Hol érvényes a biztosításom?
A GAP biztosítás területi hatálya azonos az Alapbiztosítás területi hatályával, Ukrajna kivételével.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

A Szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt
a Biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. A Szerződő fél köteles ezen tények vagy körülmények
változását a Biztosítónak írásban bejelenteni.
Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség.
Biztosítási esemény bekövetkezése esetén köteles az adott helyzetben elvárható módon, a lehető legrövidebb időn, de
legkésőbb a biztosítási az esemény bekövetkezését követő 8 napon belül tájékoztatni a Biztosítót.
A Szerződő fél köteles a közölt adatok ellenőrzését a Biztosító számára lehetővé tenni.

A LeaseGAP Biztosításhoz tartozó kötelezettségek tételes listájáért kérjük olvassa el jelenleg hatályos általános és különös
feltételeinket.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat biztosító által kiadott díjbekérőn megjelölt számlaszámra átutalással kell teljesíteni a biztosítási részletezőn
megadott ütemezés szerint.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése a Kötvényben meghatározott időpont, de legkorábban az aláírt ajánlatnak a Biztosítóhoz történő
bizonyítható beérkezését követő nap 0 órakor kezdődik és az aláírt ajánlaton szereplő biztosítási tartamra jön létre, feltéve, hogy
a biztosítási szerződés utóbb létrejön.
A LeaseGAP Biztosítás csak a gépjármű megvásárlásától számított 120 napon belül köthető.
A Biztosító kockázatviselésének tartamára vonatkozó részletes szabályokért kérjük tanulmányozza a vonatkozó általános és
különös feltételek erre vonatkozó részét.

Hogyan szüntethetem meg a Szerződést?
-

A LeaseGAP Biztosítás megszűnik:
a szerződés lehetetlenülése;
érdekmúlás esetén;
a biztosítási időtartam lejártával,
a biztosítási tartam alatti egy biztosítási esemény bekövetkeztével.

A LeaseGAP Biztosítás megszűnésére vonatkozó részletes szabályokért kérjük tanulmányozza a vonatkozó általános és különös
feltételek erre vonatkozó részét.
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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1.
A jelen LeaseGAP biztosítási Feltételek (a jelen LGKF) meghatározzák a felek LeaseGAP biztosítási Szerződés szerinti
jogait és kötelezettségeit, valamint az egyéb Különös feltételeket és kizárásokat, amely alapján a LeaseGAP biztosítás
nyújtható.
1.2. Amennyiben bármilyen eltérés van a jelen LGKF és a mindenkori hatályos GAP Biztosítás Általános Feltételei (GAPÁF)
között, akkor a jelen LGKF rendelkezései tekintendők irányadónak. A Biztosítási fedezet igazoló dokumentum (Kötvény)
eltérhet a biztosítási feltételektől.

2. MEGHATÁROZÁSOK
Az alábbiakban meghatározott kifejezések akárhol is merüljenek fel a jelen LGKF-ben nagy kezdő betűvel írva, mindig
ugyanazzal a jelentéstartalommal értendők, amennyiben az alábbiakban említett kifejezések a LGKF-től eltérő jelentéssel
kerülnek meghatározásra, akkor a jelen LGKF-ben szereplő meghatározások az irányadók a LeaseGAP biztosításra,
amennyiben ezek a meghatározások eltérnek a GAPÁF meghatározásaitól:
2.1.
A Gépjármű egy új, vagy használt M kategóriájú (személy) vagy N kategóriájú (teher) gépjármű, amely rendelkezik
magyarországi érvényes Forgalmi Engedéllyel és a beszerzési ára nem haladja meg a 40.000.000 Ft-ot (ÁFÁ-val együtt),
valamint a maximális össztömege nem lépi túl a 32.000 kg-ot.
2.2.
A Gépjármű Aktuális Értéke a gépjármű WetaxÉrték szerinti értékesítési (eladási) ára, (elsősorban Autowert
szoftver alkalmazásával, vagy a nyomtatott Eurotax formanyomtatvánnyal, amennyiben az előző nem használható).
2.3. A Biztosított Érték (biztosítási összeg) a beszerzési ár, (ennek hiányában, a Biztosító jóváhagyása mellett új gépjárművek
esetén azok katalógus ára), amennyiben ez az ár meghatározható, vagy egyéb Gépjárművek esetén a Gépjármű Aktuális
érétke (WetaxÉrték) (a LeaseGAP biztosítás kezdetekor +10% toleranciával), feltéve, hogy a lista ár, illetve a gépjármű aktuális
értéke alacsonyabb a beszerzési árnál. Függetlenül attól, hogy a biztosítási összegként a beszerzési ár vagy a katalógus ár
került meghatározásra, ugyanazok a kritériumok (beleértve az értékesítési korrekciókat is) érvényesek a LeaseGAP biztosítás
alapján járó biztosítási szolgáltatások meghatározásakor - kivételt képez ez alól a gépjármű első üzembe helyezésétől
számított kora és az általa megtett kilométerek, amelyeket a kezdeti ár meghatározásakor alkalmaztak.
2.4.
A Fennálló Tartozás a Gépjármű káridőponti könyvelt értéke, vagy fennálló tőketartozása a finanszírozó
(lízingcégnél/flottakezelő cégnél) nyilvántartásában, amely a gépjármű totálkárakor kerül meghatározásra a futamidő lejárta
előtti megszüntetésre vonatkozó érvényes feltételeknek megfelelően. A Gépjármű Fennálló Tartozása nem tartalmaz további
költségekkel (kamatok és a tőkéhez tartozó egyéb pótdíjak), biztosítási díjakkal, bírságokkal, árfolyam különbözettel, szervízvagy egyéb költségekkel kapcsolatban felmerült összegeket.
2.5.
Lízing Szerződés a Biztosított és az erre engedéllyel rendelkező pénzintézet között létrejött lízing szerződés, amely
keretében a biztosított gépjárművet használják, vagy bármely a biztosított gépjárműre vonatkozó lízing és kölcsönszerződés.
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3. MIRE TERJED KI A BIZTOSÍTÁS
A LeaseGAP biztosítás a jelen LGKF 5. cikkelyének megfelelően kiszámított pénzügyi veszteségre terjed ki, feltéve, hogy a
Biztosított számára az ilyen veszteség a biztosítási esemény eredményeként merül fel.

4. KIZÁRÁSOK
4.1.

A LeaseGAP biztosítás nem nyújt fedezet az alábbiakkal kapcsolatos káreseményekre:
a) ha az Alapbiztosítás szerint nem keletkezik jogosultság és nem jár biztosítási szolgáltatás (az Alapbiztosító
megtagadta, illetve elutasította a biztosítási szolgáltatás nyújtását;
b) ha a Biztosított elutasította az Alapbiztosítónak a gépjármű javítására vonatkozó ajánlatát;
c) abban az esetben, amikor a gépjármű maradványai nem kerülnek az Elsődleges (Alap) Biztosítónak átadásra a
Biztosító engedélyével vagy egyéb módon nem kerülnek értékesítésre vagy a forgalomból történő végleges
kivonásra a bérleti, lízing, vagy egyéb hasonló szerződésnek megfelelően az Elsődleges (Alap) Biztosító által
kifizetett biztosítási szolgáltatás teljesítésének napjától számított 60 napon belül (amely nap a biztosítási
eseményre vonatkozó kárbejelentőn található);
d) Ha a gépjárművet harmadik személy számára bérbe adták, kivéve azokat az eseteket, amikor a Biztosított a
gépjármű bérbevevője (operatív lízing).

4.2.

A LeaseGAP biztosítás nem nyújt fedezetet az alábbi károkra sem:
a) azon összegekre, amelyekkel az Alapbiztosító csökkentette a biztosítási szolgáltatást, valamely törvényi vagy
szerződéses kötelezettség megsértése miatt, amelyet a biztosított követ el;
b) az Alapbiztosítás szerinti önrészre, kivéve, ha a Biztosítási Fedezetigazoló dokumentumban (Kötvényben) egyéb
megállapodás nem születik;
c) a lízing-vagy hitelszerződés vagy az egyéb pénzügyi megállapodásban meghatározottakkal ellentétben késedelmes
pénzügyi teljesítés érvényesül.

5. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS
5.1.
A Biztosítási Szolgáltatás kiszámítása a következő: a gépjármű Fennálló Tartozása és a következő értékek közül a
magasabbik különbsége:
a) A gépjármű aktuális értéke, ahogy azt az Alapbiztosító kiszámította;
b) A gépjármű aktuális értéke (WetaxÉrték) a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában.
5.2.
A LeaseGAP biztosítás szerint a maximális kártérítési limit (beleértve az
kompenzálását is) 10.000.000 Ft.

Alapbiztosítás

szerinti

önrészesedés

5.3.
Ha a Biztosítási Fedezet igazoló dokumentumban (Kötvényben) erre vonatkozó megállapodás születik, a LeaseGAP
biztosítás
fedezetet
nyújt
az
Alapbiztosítás
szerinti
önrészre
is
maximum
1.500.000 Ft. összegig. Ezt a Maximum limitet magában foglalja az előző bekezdésben szereplő maximum kártérítési limit,
és nem növeli azt.
5.4.
A LeaseGAP biztosítás a biztosítási esemény bekövetkeztekor fedezetet nyújt csereautó költségtérítésre. A Biztosító
csak hivatalos, engedéllyel rendelkező bérautós cég által kiállított ÁFA-s számla alapján fizeti a csereautó bérlés költségét,
aminek napi térítési összege nem haladhatja meg a 10.000 Ft-ot és nem lehet hosszabb maximum 5 napnál.
5.5. Az előzőekben leírtak ellenére a Biztosító arányosan csökkentheti a LeaseGAP biztosítás alapján fizetendő biztosítási
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szolgáltatás összegét, amennyiben az Alap Biztosító által kifizetett biztosítási szolgáltatás összege, valamint a LeaseGAP
biztosítás alapján kifizetett biztosítási szolgáltatás összege az egyéb biztosításból, vagy más forrásból származó összegekkel,
illetve a gépjármű maradványainak értékesítéséből származó összeggel együtt meghaladja a Biztosítási Összeget.

6. A LeaseGAP BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE
6.1.
A LeaseGAP biztosítás megszűnik a szerződés lehetetlenülése; érdekmúlás esetén; a biztosítási időtartam
lejártával, a biztosítási tartam alatti egy biztosítási esemény bekövetkeztével, vagy a lízing finanszírozás bármilyen okból
történő megszűnése esetén.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
7.1.
Abban az esetben, ha a Biztosított és az erre engedéllyel rendelkező pénzintézet között létrejött lízing-vagy egyéb
finanszírozási szerződés nem magyar forintban kötötték meg, akkor a Biztosított Értéket a szerződés devizanemében kell
kiszámítani, majd a lízing- vagy az egyéb finanszírozási szerződés hatályba lépésének napján érvényes árfolyamon kell
átszámítani forintra.
7.2.

A jelen LGKF 2021. október 1. napján lép hatályba.
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