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ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

a Kiegészítő poggyászbiztosítás az Allianz Casco biztosításhoz

(A jelen tájékoztató az Allianz Casco biztosítás Ügyféltájékoztatójával és Általános szerződési feltételeivel együtt 

érvényes.)

TISZTELT PARTNERÜNK!

A kiegészítő biztosítás gépjárművel utazók magukkal vitt 

útipoggyászában keletkezett kár esetén nyújt szolgál-

tatást. A biztosítás csak az elemikár-, lopáskár- és/vagy 

töréskár-biztosítással együtt, vagy ezek hatályba lépése 

után köthető a 3,5 tonnát meg nem haladó megenge-

dett együttes tömegű, M1 és N1 kategóriájú gépjármű-

vekre. A választható biztosítási egységek száma 1-3, ez 

a biztosítási díjat, valamint a káreseményenként és egy 

biztosítási évben összesen kifizethető térítést is megha-

tározza.

A szerződés az Allianz Casco biztosítás valamely alapkoc-

kázatával egyidejűleg, vagy ezek bármelyikének létrejötte 

után a felek írásbeli megállapodásával (ajánlat, kötvény 

kiállításával) jön létre határozatlan időtartamra. A biztosí-

tási időszak egy év.

MIKOR KEZDŐDIK A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSE?

A biztosító kockázatviselése készpénzfizetés esetén az 

ajánlat aláírását, illetve a biztosítás díjának a biztosító-

hoz való beérkezését követő napon 0 órakor kezdődik, de 

lehetőség van arra is, hogy a kockázatviselés az ajánlaton 

megjelölt időpontban – akár azonnal is – elkezdődjön.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Biztosítási eseménynek minősül a járműben szállított 

poggyászt ért elemi kár, a lopáskár (ideértve a rablást is), 

valamint a töréskár (ideértve a rongálást is), amelyek rész-

letes meghatározását a jelen kiegészítő biztosítás feltételei 

tartalmazzák.

A BIZTOSÍTÁS DÍJA

A biztosítás díja a választott területi hatálytól (Magyar-

ország vagy az általános feltételekben felsorolt országok) 

és a biztosított egységek számától függ. A díj az általános 

feltételekben részletezett módon fizetendő.

A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES ELEMEI

–  A biztosító a poggyász káridőponti értékét téríti, ha 

azt ellopják, vagy ha a helyreállítás költsége megha-

ladja káridőponti érték 60%-át, egyéb esetekben a 

helyreállítás számlával igazolt költségét téríti. Számla 

hiányában a felek a becsült kárértékre megállapodást 

köthetnek.

–  A vagyontárgyanként kifizethető térítés nem haladhatja 

meg a 15 000 Ft egyedi értéket.

–  A biztosító szolgáltatása káreseményenként és biztosí-

tási évenként nem haladhatja meg a biztosítási feltéte-

lekben rögzített – a biztosítási egységek számától függő 

– éves biztosítási összeget.

–  A biztosító önrészesedés levonása nélkül nyújtja a szol-

gáltatását.

A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

A szerződés az általános feltételekben rögzített 

módon – biztosítási évfordulóra – mondható fel.

A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Ha az alapbiztosítás (elemikár- lopáskár- vagy töréskár-

biztosítás) megszűnik, akkor az megszünteti a hozzá 

kötött kiegészítő biztosítást is. A kiegészítő biztosítás az 

általános feltételekben részletezett egyéb okok miatt (pl. 

díjnemfizetés) is megszűnhet.

MIRE NEM TERJED KI A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS?

A kiegészítő biztosítás nem terjed ki az általános feltéte-

lekben és az alapkockázatok különös feltételeiben kizárt 

eseményekre és károkra, valamint

–  a 22 órától 6 óráig tartó időszakban bekövetkezett 

lopáskárra, bérbeadással hasznosított gépjármű esetén 

a bérleti szerződés tartama alatt bekövetkezett kárra;

–  a jelen kiegészítő biztosítás feltételeiben felsorolt érték-

tárgyakra (pl. készpénz, értékpapír, takarékbetétkönyv, 

ékszer, nemesfém, drágakő); művészeti és egyéb szellemi 

alkotásra; nem útipoggyász jellegű vagyontárgyakra (pl. 

hangszer, fegyver, lőszer, szerszám és egyéb műszaki cikk).
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Az Allianz Hungária Zrt. az Allianz Casco biztosítás általá-

nos, különös és a jelen kiegészítő biztosítás feltételei alap-

ján – ezek együttes alkalmazásával – nyújt szolgáltatást 

gépjárművel utazók magukkal vitt útipoggyászában bekö-

vetkezett kár esetén.

A jelen kiegészítő feltételekben nem szabályozott kérdé-

sekben az Allianz Casco biztosítás általános szerződési 

feltételeit kell alkalmazni.

1. A KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen kiegészítő biztosítás az alapkockázatokra vonat-

kozó határozatlan tartamú elemikár-, lopáskár- vagy törés-

kár-biztosítási szerződés bármelyikével egyidejűleg vagy 

ezek érvénybelépése után köthető. Ha a kiegészítő biztosí-

tást utólag kötik meg, a biztosító kockázatviselése a felek 

megállapodása szerinti időpontban kezdődik, de az alap-

kockázatokra vonatkozó kockázatviselés kezdeténél nem 

lehet korábbi. A biztosítás a 3,5 tonnát meg nem haladó 

megengedett együttes tömegű, M1 és N1 kategóriájú 

gépjárművekre alkalmazható.

A jelen kiegészítő biztosítás nem köthető meg külföldi 

kiterjesztéssel, ha az Autós kiegészítő élet- és utasbiztosítás 

is érvényben van, és nem köthető meg a bérbe- vagy köl-

csönadott gépjárművekre.

2. A SZERZŐDÉS TARTAMA, A BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK, 
A BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ

A biztosítás határozatlan idejű, a biztosítási időszak és a 

biztosítási évforduló az alapszerződéshez igazodik. Ha a 

kiegészítő biztosítást az alapszerződés érvénybelépése 

után kötötték, az alapszerződés biztosítási évfordulójáig 

tartó időszak töredék biztosítási év.

3. A BIZTOSÍTÁS TERÜLETI HATÁLYA

A biztosítás területi hatálya a szerződő választása szerint

–  Magyarország vagy

–  A biztosítás általános feltételeiben felsorolt országok 

területe.

Ha a szerződő a biztosítás területi hatályát további orszá-

gokra is kiterjeszti, a biztosítás az ezen országok területén 

bekövetkező biztosítási eseményre (poggyászkárra) is 

fedezetet nyújt.

4. BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYEK

Biztosítottak a gépjárművet jogszerűen használó szemé-

lyek (vezető és utasok).

5. BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK

A jelen kiegészítő biztosítási szerződés a gépjárművel uta-

zók magukkal vitt útipoggyászára, (személyi használatú 

vagyontárgyaira) terjed ki, legfeljebb 15 000 Ft egyedi 

értékig.

6. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

6.1. Elemikár-biztosítási esemény:

a)  A biztosított gépjárműben levő poggyászt károsító vil-

lámcsapás, robbanás; földcsuszamlás, kő- és földomlás, 

természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beom-

lása; legalább 15 m/s sebességű szélvihar, felhőszaka-

dás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló 

hótömeg és hónyomás által okozott kár.

b)  A gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban 

keletkezett és a poggyászra átterjedt tűz-, illetve robba-

náskár, a szándékos gyújtogatás esetét kivéve.

6.2. Lopáskár-biztosítási esemény:

–  A poggyásznak a biztosított gépjármű megfele-

lően lezárt csomagtartójából vagy egyéb, a jármű 

belső terében kiképzett, fedéllel megfelelően lezárt 

tárolórekeszéből történő ellopása, vagy a lopás kísérle-

tével a poggyászban okozott kár;

–  a poggyásznak a járműben tartózkodó személyektől 

való elrablása vagy a rablás kísérletével a poggyászban 

okozott kár.

A jelen kiegészítő szerződés értelmében megfelelően 

lezárt a gépjármű, ha a lopáskár időpontjában megfelel 

az alábbi követelményeknek:

–  bármely nyílászáró elemének (lásd az Allianz Casco 

biztosítás általános biztosítási feltételek 8.2. b) pontját) 

rendeltetésszerűen zárt, fel-, ill. beszerelt állapota meg-

akadályozta a gépjárműbe erőszak nélkül történő jog-

talan behatolást;

–  a zárak, zárbetétek rendeltetésszerűen használhatók 

voltak, műszaki állapotuk nem tette lehetővé – roncso-

lás nélkül – idegen kulccsal vagy alkalmi eszközzel való 

működtetésüket;

–  a gyárilag beépített vagy az utólag felszerelt és a biz-

tosító által kockázatba vont (szerződéskötéskor bemu-

tatott vagy utóbb, változásként bejelentett) kiegészítő 

vagyonvédelemi berendezés (pl. indításgátló) a lopás-

kár időpontjában üzemképes volt, és a gépjármű védel-

mére kész állapotba volt helyezve.

Rablásnak minősül, ha a tettes jogtalan eltulajdonítás 

céljából a poggyászt úgy szerzi meg, hogy a járműben 

tartózkodó személyek ellen erőszakot avagy élet vagy testi 

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
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épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg őket 

öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi.

6.3. Töréskár-biztosítási esemény

A biztosított gépjárműben levő poggyászban baleset-

szerűen – hirtelen fellépő, a gépjárműre kívülről ható erő 

miatt, illetve ennek következményeként – keletkezett sérü-

lés, továbbá idegen személy által okozott rongálás.

Idegennek minősül az a kívülálló harmadik személy, akinek 

károkozása folytán a biztosító mentesülése nem áll be.

7. A BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK

A jelen kiegészítő poggyászbiztosítás nem nyújt fedeze-

tet

–  a poggyásznak a 6.2. pontban felsorolt helyekről 

történő ellopására, ha a lopás a káresemény helyén 

érvényes idő szerint 22 órától 6 óráig tartó időszakban 

következett be.

–  a bérbeadással hasznosított gépjárműnek a bérleti 

szerződés tartama alatt bekövetkezett elemi és töréská-

rára, a benne levő poggyász ellopására, elrablására.

–  azokra az elemi, lopás- és töréskárokra, amelyeket a 

biztosítás általános feltételei, valamint az alapkockáza-

tok különös feltételei kizárnak a kockázatvállalásból.

8. A BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT 
VAGYONTÁRGYAK

–  a biztosított járművel díj ellenében szállított vagyontár-

gyak;

–  készpénz vagy azt helyettesítő bármilyen eszköz vagy 

bizonylat (bank-, ill. hitelkártya, vásárlásra vagy szolgál-

tatás igénybevételére jogosító bérlet, utalvány, csekk 

stb.), értékpapír, takarékbetétkönyv;

–  ékszer, nemesfém, drágakő, nemes szőrme, bélyeggyűj-

temény;

–  művészeti és egyéb szellemi alkotás;

–  hangszer, fegyver, lőszer;

–  munkavégzés céljára szolgáló eszköz;

–  szerszám és egyéb műszaki cikk, nem a biztosított gép-

jármű tartozékát képező szórakoztatóelektronikai ter-

mék, valamint ezek tartozékai.

9. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

a)  Biztosítási összeg

  A jelen kiegészítő biztosítás alapján a biztosító kárese-

ményenként az alábbi táblázatban meghatározott 

biztosítási összegig (káreseményenkénti biztosítási 

összeg), és vagyontárgyanként legfeljebb 15 000 Ft 

egyedi értékig nyújt szolgáltatást. Ha valamely biz-

tosítási évben több káresemény történik, a biztosító 

szolgáltatása legfeljebb a biztosítási évre, illetve az első 

töredék évre meghatározott biztosítási összegig (éves 

biztosítási összeg) terjed.

Biztosítási egységek 

száma

Káreseményen-kénti 

biztosítási összeg

Éves biztosítási összeg

Egy egységre kötött 

biztosítás esetén

30 000 Ft 60 000 Ft

Két egységre kötött 

biztosítás esetén

40 000 Ft 80 000 Ft

Három egységre kötött 

biztosítás esetén

50 000 Ft 100 000 Ft

  A biztosítási összeg nem függ a károsultak számától. Ha 

a biztosítási összeg nem elegendő a biztosított károsul-

tak jelen feltételek szerint megalapozott kárigényének 

teljesítésére, a szolgáltatás az összes kártérítési igény-

nek a biztosítási összeghez viszonyított arányában törté-

nik.

b)  A helyreállítási költségek térítése

  Ha a biztosítási esemény során megsérült vagyontárgy 

szakszerűen kijavítható, a biztosító a helyreállítás hazai 

anyagárral és munkadíjjal számított költségét téríti a 

szerződésben vállalt biztosítási összeghatárig. A hely-

reállítást számlával kell igazolni, de a felek bizonylatok 

hiányában a becsült kárérték tekintetében megállapo-

dást is köthetnek. A biztosító a helyreállítási költségből 

nem von le értékemelkedést.

  Ha a javítható vagyontárgyat vagy annak javítható 

részét, tartozékát a helyreállítás során újjal pótolták, a 

biztosító az ebből eredő többletköltségeket nem viseli.

  A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a biztosított 

vagyontárgyban keletkezett értékcsökkenésre.

c)  A káridőponti érték térítése

 A biztosító a biztosított vagyontárgy 

 –  káridőponti értékét téríti, ha azt ellopták, és 60 napon 

belül nem kerül meg;

 –  káridőponti és a maradványérték különbözetét téríti, 

ha a helyreállítás költsége meghaladja a káridőponti 

érték 60%-át. A biztosító nem kötelezhető a marad-

vány átvételére.

d)  A biztosított kár esetén köteles a károsodott vagyontár-

gyat sérült állapotában bemutatni a biztosítónál.

e)  A biztosító a jelen kiegészítő biztosítás keretében nyúj-

tott szolgáltatás összegéből nem von le önrészesedést.
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