CASCO AJÁNLATI SEGÍTSÉG
ÚJ AJÁNLATOK, RÉGIEK ÁTKÖTÉSE ESETÉN

SZEMLE
Biztosítónként eltérő, van
ahol csak saját
szakembereik végezhetik
(pl.Uniqa,KÖBE,
Aegon, Wáberer) van ahol
ez az üzletkötő, az Én
feladatom.
(pl: Allianz,Generali,Union
stb..)

MEGJELENÉS
A szemlére minden
esetben tiszta
gépjárművel, nappali
időszakban kell
megjelenni a CASCO
szemlét végző
szakemberrel egyeztetett
helyszínen és időpontban.
A SZEMLE elmulasztása az
ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után!

janos.illes@renomia.hu

ELŐÍRÁSOK
Az ajánlat aláírásával a CASCO kötési folyamat elindul. Nem jelenti
azt, hogy a biztosítás élő is lett!!
A CASCO szemle megtörténtéig, majd a Biztosító 15 napos
kockázatvállalási határidejének letelte után, a CASCO KÖTVÉNY
kibocsátásával indul a kockázatviselési időszak, még akkor is, ha azon az
ajánlat aláírásának napja szerepel, mint a kockázatviselés kezdete.
Biztosítónként eltérő lehet, de általánosságban a szemle időpontjáig,
sajáthibás káresemény esetén szerződése NEM biztosíték, hanem egyéni
mérlegelés kérdése lehet az esetlegesen felvállalt anyagi követelésének
teljesítése részben vagy egészben.

SZEMLE KÖVETELMÉNYEK
AUTÓ
Tiszta, lemosott állapotban, rongálódás mentesen kell megjelenni, ha
ez nem lehetséges, akkor minden rongálódást rögzíteni fognak, és
egyúttal kizárják azon elemeket a kockázatviselés alól, ahol a
rongálódások találhatóak. (pl. szélvédő kőfelverődés nyom, kisebb
horpadások)
KULCSOK, SZÁMLÁK
A gépjármű összes kulcsát be kell mutatni, az esetleges vagyonvédelmi
berendezések összes távirányítójával együtt. Ha van a vagyonvédelmi
eszköz beépítéséről számlája, beépítési igazolás, (GPS nyomkövetési
szolgáltatói szerződés) legyen Önnél. A kulcsok bemutatásának
elmulasztása a lopás kockázat kizárásával jár azonnal.
Bármilyen utólagosan beépített felszereltséget növelő tényezőről
számlát kell bemutatni, (pl. új hifi) mert annak értéke a CASCO díjat is
növeli, de biztonságba is helyezi ezáltal a terméket.
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CASCO AJÁNLATI SEGÍTSÉG
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

ELTÉRÉSEK
Külföldről behozott gépjárművek esetében eltérés várható, mert a
külföldi forgalomba helyezésű gépjárművek felszereltségi szintje
általában magasabb, mint a hazai kereskedésekben meglévő szintek,
ezért a végleges díjról csak a szemle után lehet nyilatkozni, és a
Biztosítónak ezt közölnie kell, ha díjeltérésre lát okot.
Ez egy olyan helyzet, hogy a díjeltérés után Önnek is joga van akár elállni
is a szerződéstől, ha a díjat nem megfelelőnek érzi, minden következmény
nélkül. A Biztosítónak 15 napja van eldönteni, vállalja -e a kockázatot, és
ha igen, milyen mértékű díjjal. (Általában nincsen eltérés egy alaposan
felvett ajánlat és a szemle utáni állapot között, így díjban sem várható
lényeges eltérés)
Legolcsóbb fizetési mód a csoportos beszedés bankszámláról, amely egy
megbízással akár évekig is biztosítja a külön befizetéskényszeres
állapotot, és nem fordulhat elő díj nemfizetés miatt megszűnt szerződés.
Mint minden vagyoni szerződés a CASCO is min, 1 évre szól, és
határozatlan időtartamú. Felmondani évforduló előtt 30 napig lehetséges,
ugyanúgy, mint a kötelező gépjármű felelősség vagy lakás biztosítások
esetében.
Nagyon sok esetben a komplett – mindenre kiterjedő CASCO – biztosítás
alig drágább, mint a „csak” lopásra és elemi kárra szóló biztosítás,
ugyanakkor több kockázati elemet vállal. (sajáthibás baleset, elemi kár,
rongálás, lopás és részlopás, totálkár.. ezt még sok Biztosító kiegészíti
saját szolgáltatásaival pl. hibás tankolás, segélyszolgálat stb..)
Ha nyugodtan akar aludni, TELJES KÖRŰ casco a megoldás. Ha kérdése
van, kérem hívjon.
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