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Terméktájékoztató
(A jelen tájékoztató az Allianz Casco biztosítás terméktájékoztatójával együtt érvényes.)

Az Allianz Casco motorkerékpár-biztosítás feltételei
alapján társaságunk a biztosított motorkerékpárban,
annak biztosított alkatrészeiben és tartozékaiban keletkezett elemi-, lopás- és töréskáraira, továbbá a motoros
ruházat és bukósisak elemi és töréskáraira nyújt szolgáltatást az Allianz Casco biztosítás általános és különös
feltételei, valamint a motorkerékpár biztosítás különös
feltételei alapján, ezek értelemszerû együttes alkalmazásával.

c) Pótdíj ellenében és csak elemi kárra és/vagy töréskárra
biztosítható vagyontárgyak:
· legfeljebb két darab bukósisak darabonként
100 000 Ft-ig;
· a vezetõ és az utas testi épségének védelmére gyártott
motoros felsõruházat, protektorok, kesztyû, bakancs,
csizma személyenként legfeljebb 150 000 Ft-ig,
összesen legfeljebb 300 000 Ft-ig.

Biztosító szolgáltatása

A motorkerékpár biztosítás különös feltételeiben nem
szabályozott esetekre az Allianz Casco biztosítás általános és különös feltételeiben foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.

Biztosított vagyontárgyak
a) Az ajánlaton megjelölt motorkerékpár, valamint a
rendeltetésének megfelelõen a jármûre felszerelt,
illetve azon elzárt alábbi vagyontárgyakra terjed ki:
· a rendszámtáblára,
· a gépjármûbe a gyártás során vagy utólag beépített
elektroakusztikai készülékekre és tartozékaikra
100 000 Ft értékhatárig,
· a közúti forgalomban való részvételéhez kötelezõen
elõírt tartozékokra,
· az igazoltan beépített – megfelelõen rögzített –
lopásgátló berendezésre (pl. indításgátló,
riasztó).
b) Pótdíj fizetése esetén biztosított vagyontárgyak:
· a xenon fényszóró,
· a jármûbe a gyártás során beépített navigációs
rendszer,
· a jármûre a gyártás során vagy utólag szerelt
áramvonalidomok,
· a motorkerékpár oldalkocsija,
· az automataváltó,
· a gyári zárható, fixre szerelt tároló doboz.

A biztosító a motorkerékpárban keletkezett elemi, lopás
és töréskár esetén a szolgáltatást az általános és az
alapkockázatokra vonatkozó különös feltétekben meghatározott szabályoktól a következõ eltérésekkel nyújtja.
a) Érdekmúlást okozó biztosítási esemény bekövetkeztekor:
A szolgáltatás alapja a motorkerékpár káridõponti értéke.
A szerzõdési feltételekben meghatározott érdekmúlási
ok, ha:
· a biztosított motorkerékpárt ellopják,
· a biztosítási esemény következtében a motorkerékpár váza úgy sérül meg, hogy további üzemeltetésre
alkalmatlan, és szakszerûen nem javítható. A biztosító akkor tekinti a motorkerékpár vázát további
üzemeltetésre alkalmatlannak, ha ezt a tényt a
jármû javítására szakosodott javító igazolja, vagy
ha a sérülés, ill. vázdeformáció mûszeres vizsgálat
nélkül is egyértelmûen felismerhetõ,
· a motorkerékpár olyan fokú sérülést szenvedett, hogy
helyreállítás esetén az általános szerzõdési feltételek szerint számított szolgáltatás várható összege
eléri, vagy meghaladja a káridõponti érték 80%-át.
Az extratartozékok nélküli – káridõponti érték nem haladhatja meg a motorkerékpár káridõponti új értékének
· 95%-át, ha a biztosítási esemény a jármû új állapotban való forgalomba helyezésétõl számított 3 hónapon belül;
· 90%-át, ha 3-6 hónapon belül;
· 80%-át, ha 6-12 hónapon belül;
· 70%-át, ha 12-24 hónapon belül;
· 65%-át, ha 24 hónapon túl
következett be.
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Az Allianz Casco általános szerzõdési feltételekben, valamint az elemi kár, a lopáskár- és a töréskár-biztosítás
különös feltételeiben és terméktájékoztatójában szereplõ
gépjármû vagy gépkocsi helyett a biztosított motorkerékpárt kell érteni.

b) Érdekmúlást nem okozó biztosítási esemény bekövetkeztekor:
A motorkerékpár helyreállítási költsége nem éri el az
feltételek szerint megállapított káridõponti érték 80%át. Ilyenkor a biztosító az általános feltételek 13.2-13.5.
pontjában rögzítettek alapján a motorkerékpár javítási
költségét téríti meg.

A biztosító szolgáltatásának feltételei lopáskárbiztosítás esetén
A szolgáltatás feltételeként a motorkerékpár megfelelõen
akkor lezárt, ha lopáskor a gyárilag beépített kormányzár
és az egyéb zárak bezárva és a rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban voltak.
A kiegészítõ vagyonvédelemi berendezés (pl. indításgátló) a lopáskár idõpontjában üzemképes volt, és a
motorkerékpár védelmére kész állapotba volt helyezve.
A részletes követelményeket a motorkerékpár-biztosítás
különös feltételeinek 2. pontja tartalmazza.
Egyéb szolgáltatások
Társaságunk a feltételekben meghatározott esetekben
megtéríti a biztosítási eseménnyel összefüggésben
felmerült jármûmentés és indokolt szállítás költségét,
káreseményenként összesen 100 000 Ft összeghatárig.
A bukósisak, motoros ruházat térítésére – az ütésállóság
gyárilag garantált idõtartamának végéig hátralevõ idõ és
az elhasználódás figyelembevételével – a biztosító akkor
nyújt szolgáltatást, ha a biztosítási esemény bekövetkezésekor a vezetõ és az utas a jármûvön utazott, és a káresemény következtében a jármû is megsérült, feltéve,
hogy a vagyontárgyak a biztosítási esemény következtében alkalmatlanná váltak a rendeltetésszerû használatra.
A motoros ruházat sérült elemeinek helyreállítási költsége
nem haladhatja meg a sérült elemek káridõponti értékét.

felsoroltak esetén von le értékemelkedést. Társaságunk
eltekint az értékemelkedés levonásától, ha annak
összege káreseményenként az 5000 forintot nem
haladja meg.
Figyelem!
A biztosító szolgáltatása pótdíj megfizetése esetén sem
terjed ki a rendeltetésszerû használatot nem akadályozó,
esztétikai jellegû sérülésbõl eredõ károkra.

Biztosítás nem terjed ki
A motorkerékpár-biztosítás különös feltételei nem terjednek ki az általános, valamint a különös feltételekben
felsorolt eseteken túlmenõen
· a taxiként üzemeltetés és a bérleti szerzõdés tartama
alatt bekövetkezett elemi kárra, lopáskárra és
töréskárra,
· a motorkerékpár azon töréskárára, amely nem a
közúton történõ közlekedéssel összefüggésben
következett be.

Díjkedvezmény és pótdíj
A szerzõdõ a törésbiztosításon alapuló kármentességi
díjkedvezményre (bónusz) csak a biztosított motorkerékpárral azonos jármûfajtára vonatkozó, töréskárra is kiterjedõ casco biztosítási szerzõdésében elért kármentes
idõszakok, illetve az Allianz Hungária Zrt.-nél ugyanezen
motorkerékpárra érvényes határozatlan idejû kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosításának legalább B6 bonusz
osztálya alapján válik jogosulttá.
A biztosítás moped autó kategóriába tartozó jármûvekre
csak a szerzõdésben meghatározott mértékû pótdíj
megfizetése esetén terjed ki.

Eltérés a szokásos szerzõdési gyakorlattól

A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók:
· Ha a motorkerékpár utasvisszatartó rendszere (pl.
biztonsági öv) sérül meg társaságunk az anyagköltség
megállapításakor az általános feltételek szerint meghatározott anyagárat – a károsodott elem korától
függõen – évenként 7%-kal csökkenti, kivéve, ha szakmûhelyben a javítás során, számlával igazoltan új
elemeket építettek be.
· Az utasvisszatartó rendszer alkatrészeit, a bukósisakot
és a motoros ruházat elemeit a káreseménykori állapotban társaságunknak be kell mutatni.
· A forgalmi engedélybe bejegyzett gyártási év utolsó
napjától számított 4 évig társaságunk a
helyreállításhoz szükséges új alkatrészek, tartozékok
árából csak az általános feltételek 13.3. b. pontjában

· A biztosítás nem terjed ki a motorkerékpárnak a nem
közúton történõ közlekedéssel összefüggésben keletkezõ töréskárára.
· A szerzõdõ (biztosított) köteles bejelenteni a motorkerékpáron végzett olyan változtatásokat, amelyek
jármû jellegét, színét, megjelenését, értékét
módosítják.
· A biztosító a szolgáltatási összeg meghatározásakor
nem veszi figyelembe a be nem jelentett változások
értéknövelõ hatását.
· Az utasvisszatartó rendszer alkatrészeit, a bukósisakot
és a motoros ruházat elemeit kizárólag abban az esetben téríti meg a biztosító, ha ezeket részére a káreseménykori állapotban bemutatták.
· A biztosító jogosult a motorkerékpár és az utasvisszatartó rendszer valamennyi cserélendõ és térítésre
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Szolgáltatással kapcsolatos egyéb rendelkezések

kerülõ elemeit, a térítendõ bukósisakot és motorosruházat cserélendõ elemeit el nem távolítható módon
vagy roncsolással megjelölni.
· Moped autóra a biztosítás csak pótdíj megfizetése
esetén terjed ki.
A Tájékoztatás nem tartalmazza teljeskörûen valamennyi
szerzõdési feltételt, azokról a szerzõdési feltételekbõl
tájékozódhat.
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Allianz Hungária Zrt.
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Különös biztosítási feltételek
Az Allianz Hungária Zrt. az Allianz Casco biztosítás általános feltételei, a motorkerékpár-biztosítás alapkockázataira (elemi kár, a lopáskár és töréskár) vonatkozó
Allianz Casco elemikár-biztosítás, lopáskár-biztosítás és
töréskár-biztosítás különös feltételei, valamint a jelen
különös feltételek alapján – ezek értelemszerû együttes
alkalmazásával – nyújt szolgáltatást a biztosított motorkerékpárban, annak biztosított alkatrészeiben és tartozékaiban keletkezett elemi kár, lopáskár és töréskár esetén
feltéve, hogy ezekre a kockázatokra a biztosítás létrejött.

tott felsõruházat (motorosruha), protektorok, a
kesztyû, valamint a bakancs, csizma (a továbbiakban motoros ruházat) személyenként legfeljebb
150 000 Ft-ig, összesen legfeljebb 300.000 Ft-ig;
A biztosító szolgáltatása pótdíj megfizetése esetén sem
terjed ki a rendeltetésszerû használatot nem akadályozó,
esztétikai jellegû sérülésbõl eredõ károkra.

A jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Allianz Casco biztosítás általános feltételei, valamint
az alapkockázatok különös feltételei szerint kell eljárni.

A jármû akkor tekinthetõ megfelelõen lezártnak, ha a lopáskár idõpontjában megfelelt az alábbi követelményeknek:
· a gyárilag beépített kormányzár zárt állapotban volt,
és rendeltetésszerû mûködtetése alkalmas volt arra,
hogy megakadályozza a jármû erõszak nélkül történõ
elvitelét,
· a zárak, zárbetétek rendeltetésszerûen használhatók
voltak, mûszaki állapotuk nem tette lehetõvé idegen
kulccsal vagy alkalmi eszközzel való mûködtetésüket
roncsolás nélkül,
· a gyárilag beépített vagy az utólag felszerelt és a biztosító által kockázatba vont (szerzõdéskötéskor bemutatott vagy utóbb, változásként bejelentett) kiegészítõ
vagyonvédelemi berendezés (pl. indításgátló) a lopáskár idõpontjában üzemképes volt, és a motorkerékpár
védelmére kész állapotba volt helyezve.

1. A biztosított vagyontárgyak
a) A biztosítás az ajánlaton az azonosító adataival (belföldi rendszám, vázszám) megjelölt motorkerékpárra,
valamint a rendeltetésének megfelelõen a jármûbe
(jármûre) be-, ill. felszerelt, elzárt vagy azon rögzített
alábbi vagyontárgyakra terjed ki:
· a rendszámtáblára,
· a gépjármûbe a gyártás során vagy utólag beépített
elektroakusztikai készülékekre és tartozékaikra
100 000 Ft értékhatárig,
· a jármûnek a közúti forgalomban való részvételéhez kötelezõen elõírt tartozékaira,
· az igazoltan beépített – elektronikus vagy nem
oldható kötéssel rögzített mechanikus – lopásgátló
berendezésre (pl. indításgátló, riasztó).
b) Pótdíj fizetése esetén biztosított vagyontárgyak:
· xenon fényszóró,
· a jármûbe a gyártás során beépített navigációs
rendszer,
· a jármûre a gyártás során vagy utólag szerelt áramvonalidomok,
· a motorkerékpár oldalkocsija,
· automataváltó,
· gyári zárható, fixre szerelt tároló doboz.
c) Az alábbi vagyontárgyak csak pótdíj ellenében és csak
elemi kárra és/vagy töréskárra biztosíthatók:
· legfeljebb két darab bukósisak darabonként
100 000 Ft-ig;
· a vezetõ és az utas testi épségének védelmére gyár-

3. A biztosítással nem fedezett károk
A jelen biztosításra az általános feltételekben, valamint
az alapkockázatra (elemi kár, lopáskár és töréskár)
vonatkozó biztosítások különös feltételeiben részletezett
kizárásokat kell megfelelõen alkalmazni.
A biztosítás nem terjed ki továbbá
a) a taxiként üzemeltetés és a bérleti szerzõdés tartama
alatt bekövetkezett elemikárra, lopáskárra és töréskárra.
b) a motorkerékpár azon töréskárára, amely nem a közúton
történõ közlekedéssel összefüggésben következett be.
Nem minõsül bérletnek a 12 hónapot meghaladó tartamú bérleti szerzõdéssel, lízingszerzõdéssel, hasznosított gépjármû, feltéve, hogy a bérlõ, a lízingbe vevõ nem
hasznosítja azt további bérbeadással.
Közútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat
tulajdonában álló, közlekedés céljára engedélyezett utat,
ide nem értve a magánutat.
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Az általános feltételekben, valamint az elemikár-, a
lopáskár- és a töréskár-biztosítás különös feltételeiben
szereplõ gépjármû vagy gépkocsi helyett a biztosított
motorkerékpárt kell érteni.

2. A lopáskár-biztosítás szempontjából megfelelõen
lezárt jármû

A szerzõdõ (biztosított) az általános szerzõdési feltételek
12.2. pontjában valamint a 6. pont utolsó bekezdésében
elõírtakon túl köteles a biztosítónak bejelenteni a biztosított motorkerékpáron eszközölt minden olyan változtatást, átalakítást, amely a jármû jellegét, színét, megjelenését, értékét megváltoztatja (pl. burkoló elemek cseréje).
A biztosító a szolgáltatási összeg megállapításánál nem
veszi figyelembe a fenti változtatások, átalakítások értéknövelõ hatását, ha a változástatást, átalakítást a szerzõdõ
(biztosított) nem jelentette be.

5. Biztosítási szolgáltatások
A biztosító a motorkerékpárban keletkezett elemi, lopásés töréskár esetén az általános feltételekben és az alapkockázatokra vonatkozó különös feltételekben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja az alábbi eltérésekkel.
5.1. Szolgáltatás érdekmúlást okozó biztosítási esemény
bekövetkeztekor
Ha a biztosítási esemény érdekmúlást okoz, a szolgáltatás
alapja a motorkerékpár káridõponti értéke.
a) A jelen szerzõdés értelmében érdekmúlási ok, ha:
· a biztosított motorkerékpárt ellopják, és a szolgáltatás nyújtásáig nem, vagy olyan állapotban kerül
meg, hogy a helyreállítása nem gazdaságos,
· a biztosítási esemény következtében a motorkerékpár váza úgy sérül meg, hogy további üzemeltetésre
alkalmatlan, és szakszerûen nem javítható. A biztosító akkor tekinti a motorkerékpár vázát további
üzemeltetésre alkalmatlannak, ha ezt a tényt a
jármû javítására szakosodott javító igazolja, vagy ha
a sérülés, ill. vázdeformáció mûszeres vizsgálat
nélkül is egyértelmûen felismerhetõ;
· a motorkerékpár olyan fokú sérülést szenvedett, hogy
helyreállítás esetén az általános szerzõdési feltételek
13.2. és 13.3. pontjai alapján számított szolgáltatás
várható összege eléri, vagy meghaladja a 13.1. pont
alapján megállapított káridõponti érték 80%-át.
b) A szolgáltatásnál figyelembe vehetõ – extratartozékok
nélküli – káridõponti érték nem haladhatja meg a motorkerékpár káridõponti új értékének
· 95%-át, ha a biztosítási esemény a jármû új állapotban való forgalomba helyezésétõl számított 3 hónapon belül;
· 90%-át, ha 3-6 hónapon belül;
· 80%-át, ha 6-12 hónapon belül;
· 70%-át, ha 12-24 hónapon belül;
· 65%-át, ha 24 hónapon túl
következett be.
(Extratartozék: a szériakivitelû alaptípust meghaladó
alkatrész, tartozék vagy különleges kidolgozás.)

5.2. Szolgáltatás érdekmúlást nem okozó biztosítási
esemény bekövetkeztekor
Ha a motorkerékpár helyreállítási költsége nem éri el az
5.1. b) pontra figyelemmel megállapított káridõponti
érték 80%-át, a biztosító az általános feltételek 13.2-13.5.
pontjában rögzítettek alapján a jármû javítási költségét
téríti meg, az alábbi kiegészítésekkel.
a) Ha a biztosított a szerzõdési feltételek alapján az áfát
is magában foglaló szolgáltatásra jogosult, a biztosító
az általános forgalmi adó összegének megtérítésére
csak olyan (anyag, javítási, illetve helyreállítási) számla
alapján vállalhat kötelezettséget, amelyen feltüntetik
az általános forgalmi adó összegét, vagy amelybõl
annak összege kiszámítható.
b) Jármûmentés, szállítás
A biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerült jármûmentés és indokolt szállítás
költségét káreseményenként összesen 100 000 Ft
összeghatárig. A szállítás akkor indokolt, ha a jármû
üzemképtelenné válik, vagy ha a sérült jármû közlekedését jogszabály tiltja.
c) Bukósisak, motoros ruházat térítése
A biztosított bukósisakban, a motoros ruházat elemeiben keletkezett kár megtérítésére a biztosított
kizárólag az alábbi feltételek egyidejû teljesülése
esetén jogosult:
· a biztosítási esemény bekövetkeztekor a vezetõ és
az utas a jármûvön utazott;
· a káresemény következtében a jármû is megsérült;
· a vagyontárgyak a biztosítási esemény
következtében alkalmatlanná váltak a
rendeltetésszerû használatra.
A bukósisak sérülése esetén a biztosító az ütésállóság
gyárilag garantált idõtartamának végéig hátralevõ idõ
és az elhasználódás figyelembevételével nyújt szolgáltatást.
A biztosító a motoros ruházat sérült elemeinek helyreállítási költségét, a sérült elemek káridõponti értékéig,
legfeljebb az 1. c) pontban meghatározott mértékig
téríti, abban az esetben, ha a helyreállítási költség
nem haladja meg a sérült elemek káridõponti értékét.
Ellenkezõ esetben a károsult a káridõponti érték
térítésére jogosult az 1.c) pontban meghatározott
mértékéig.
5.3. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb rendelkezések
a) Ha a motorkerékpár fel van szerelve utasvisszatartó
rendszerrel (pl. biztonsági öv), és ennek elemei károsodnak, a biztosító a térítendõ anyagköltséget úgy
állapítja meg, hogy az általános feltételek 13.2. a) pont
szerinti anyagárat – a károsodott elem korától függõen
– évenként 7%-kal csökkenti. A biztosító nem csökkentett anyagáron nyújt szolgáltatást, ha új elemet építettek be, a beépítést, valamint az üzembe helyezést erre
jogosult mûhely végezte, és ezt a biztosított számlával
igazolja.
6/8

AHE - 12407/1/1

4. A szerzõdõ (biztosított) közlési és
változásbejelentési kötelezettsége

6. Díjkedvezmények és pótdíjak
A szerzõdõt a biztosítás általános feltételeinek a „Díjkedvezmények és pótdíjak”-ról szóló mellékletében szabályozott módon és esetekben, az alábbi eltéréssel illeti meg
díjkedvezmény, illetve terheli pótdíjfizetési kötelezettség.
A szerzõdõ a törésbiztosításon alapuló kármentességi
díjkedvezményre (bónusz) csak a biztosított motorkerékpárral azonos jármûfajtára vonatkozó, töréskárra is kiterjedõ casco biztosítási szerzõdésében elért kármentes
idõszakok, illetve az Allianz Hungária Zrt.-nél ugyanezen
motorkerékpárra érvényes határozatlan idejû kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosításának legalább B6 bonusz
osztálya alapján válik jogosulttá.
A biztosítás moped autó kategóriába tartozó jármûvekre
csak a szerzõdésben meghatározott mértékû pótdíj megfizetése esetén terjed ki.

7. A biztosítási esemény elbírálásához szükséges
dokumentumok
7. 1. A biztosító a szolgáltatásának teljesítése érdekében
– a felmerült károk és költségek igazolása céljából – az
alábbi dokumentumok bemutatását vagy átadását
kérheti:
· a biztosítási esemény bekövetkezését igazoló okiratokat
és nyilatkozatokat, okiratnak nem minõsülõ dokumentumokat, amelyek megalapozzák a biztosító
szolgáltatási kötelezettségét,
· a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosított
jármûvet vezetõ személy életkorára vonatkozó nyilatkozatot és igazolást,
· a biztosító szolgáltatásának összegszerû
megállapításához szükséges, illetve a szolgáltatás
korlátozását alátámasztó iratokat (számlák, árajánlatok,
szerzõdések, egyéb igazolások),

· a kár helyreállítására vonatkozó árajánlatot, a helyreállítás költségét igazoló számlát,
· ha a biztosított a szerzõdési feltételeken alapuló
valamely költség, vagy valamely berendezés, alkatrész,
illetve tartozék megtérítését igényli, annak azonosítására szolgáló, az igény megalapozottságát, illetve az
összegszerûségét igazoló dokumentumokat,
· a biztosított áfa visszatérítésre vonatkozó nyilatkozatát,
beleértve adószám és az adóazonosító jel közlését is,
· a biztosított arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az
adott biztosítási esemény kapcsán mással (biztosítóval vagy károkozóval) szemben, illetve más biztosítási szerzõdés alapján érvényesített-e igényt,
· a biztosított gépjármû tulajdon és használati jogát,
illetve forgalomban tartását, mûszaki jellemzõit és
állapotát igazoló dokumentumokat (számlák, szerzõdések, okiratok),
· autómentés, szállítás költségeinek igazolását,
· a biztosító mentesülését eredményezõ, illetve a szolgáltatását kizáró körülmények felmerülése esetén az
ezzel összefüggõ okiratokat és dokumentumokat,
· a közlési és változás-bejelentés körébe tartozó azon
igazoló okiratokat és dokumentumokat, amelyek a
biztosítási esemény bekövetkezését, illetve a szolgáltatás mértékét érintik,
· a biztosított kármegelõzési, kárenyhítési kötelezettségének betartását, és annak költségeit igazoló dokumentumokat.
7. 2. A felsorolt dokumentumok és okiratok benyújtásának kötelezettsége nem érinti a szerzõdõnek (biztosítottnak) azt a jogát, hogy a – bizonyítás általános szabályai
szerint – a biztosítóval együttmûködve a károkat és
költségeket más módon is igazolhassa.
7. 3. A szerzõdésre nem vonatkoznak az általános szerzõdési feltételek 10. b. pontjának azon rendelkezései,
melyek a szolgáltatás teljesítésének az esedékességét a
káresemény tekintetében indult büntetõ vagy szabálysértési eljárás jogerõs befejezésétõl teszik függõvé.

8. Eltérés a korábbi szerzõdési gyakorlattól
Az alábbiakban szereplõ felsorolás a korábbi casco
biztosításoktól való eltéréseket tartalmazza.
· A biztosítás nem terjed ki a motorkerékpárnak a nem
közúton történõ közlekedéssel összefüggésben keletkezõ töréskárára.
· A szerzõdõ (biztosított) köteles bejelenteni a motorkerékpáron végzett olyan változtatásokat, amelyek
jármû jellegét, színét, megjelenését, értékét módosítják. A biztosító a szolgáltatási összeg meghatározásakor nem veszi figyelembe a be nem jelentett változások értéknövelõ hatását.
· Az utasvisszatartó rendszer alkatrészeit, a bukósisakot
és a motoros ruházat elemeit kizárólag abban az eset7/8
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b) A biztosító az utasvisszatartó rendszer alkatrészeit, a
bukósisakot és a motoros ruházat elemeit kizárólag
abban az esetben téríti, ha ezeket részére a káreseménykori állapotban bemutatták.
A biztosító jogosult a motorkerékpár és az utasvisszatartó rendszer valamennyi cserélendõ és térítésre
kerülõ elemeit, a térítendõ bukósisakot és motorosruházat cserélendõ elemeit el nem távolítható módon
vagy roncsolással megjelölni.
c) A forgalmi engedélybe bejegyzett gyártási év utolsó
napjától számított 4 évig a biztosító a helyreállításhoz
szükséges új alkatrészek, tartozékok árából csak az
általános feltételek 13.3.b. pontjában felsoroltak
esetén von le értékemelkedést.
Eltekint a biztosító az értékemelkedés levonásától, ha
annak összege káreseményenként az 5000 forintot nem
haladja meg.

ben téríti meg a biztosító, ha ezeket részére a káreseménykori állapotban bemutatták. A biztosító jogosult
a motorkerékpár és az utasvisszatartó rendszer
valamennyi cserélendõ és térítésre kerülõ elemeit, a
térítendõ bukósisakot és motorosruházat cserélendõ
elemeit el nem távolítható módon vagy roncsolással
megjelölni.
· Moped autóra a biztosítás csak pótdíj megfizetése
esetén terjed ki.
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