
252 Casco 252 keret Casco 2007 Allianz Casco 2012 Allianz Casco Allianz Casco Light Allianz Bázis Casco Allianz Törés Casco MKP Casco MKP törésbiztosítás

Kárbejelentés 

ideje

(a kár 

észlelésétől 

számítva)

Változás 

bejelentési ideje 

(a változás 

megtörténtétől 

számítva)

15 nap, vagy 8 nap 15 nap, vagy 8 nap 15 nap 15 nap 15 nap 15 nap 15 nap 15 nap 15 nap

Elévülés ideje 

(biztosítási 

esemény 

bekövetkezésétő

l számítva)

2 év 2 év 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év 2 év 2 év

Tárolás - - - Lopáskár esetén, a szállítási 

költséggel együtt legfeljebb 300 

000 Ft.

Lopáskár esetén, a szállítási 

költséggel együtt legfeljebb 50 000 

Ft.

Lopáskár esetén, a szállítási 

költséggel együtt legfeljebb 300 

000 Ft.

- - -

Egyéb költségek - - - - - - - - -

Kármegelőzési 

hozzájárulás

zárkészlet csere ktg. 50%-a zárkészlet csere ktg. 50%-a zárkészlet csere ktg. %-os önrész 

levonással

zárkészlet csere ktg. %-os önrész 

levonással

zárkészlet csere ktg. 50%-a zárkészlet csere ktg. %-os önrész 

levonással

- - -

Önrészesedés 

(elemi kár)

10%, 20%, 30% 10%, 20%, 30% 10%, 20%, 30% 10%, 20%, 30% 10%, 20%, 30% 10% - 30%, de min. fix önrész -

Önrészesedés 

(lopáskár)

10%, 20%, 30% 10%, 20%, 30% 10%, 20%, 30% 10%, 20%, 30% 10%, 20%, 30% 10% - 30%, de min. fix önrész -

Önrészesedés 

(töréskár)

10%, 20%, 30%, de min. fix önrész 10%, 20%, 30%, de min. fix önrész 10%, 20%, 30%, de min. fix önrész 10%, 20%, 30%, de min. fix önrész 10%, 20%, 30%, de min. fix önrész - 10, de minimum fix önrész 

(50e/100e/200e Ft)

30%, de min. fix önrész 30%, de min. fix önrész

Önrészesedés 

(kiegészítő 

ablaküveg)

10%, 20%, 30% - - - - - - -

Önrészesedés 

(kiegészítő 

extratartozék)

10%, 20%, 30% 10%, 20%, 30% - - - - - -

a szélvédő, ha javítással, vagy 85% 

alatti alkatrészáron cserével állítják 

helyre,

a szélvédő, ha javítással, vagy 80% 

alatti alkatrészáron cserével állítják 

helyre,
a fényszórók javítása a fényszórók javítása

Bónusz 

megtartás

ha az önrészmentesség feltétele 

teljesül

- ha az önrészmentesség feltétele 

teljesül

ha az önrészmentesség feltétele 

teljesül

ha az önrészmentesség feltétele 

teljesül

ha az önrészmentesség feltétele 

teljesül

ha az önrészmentesség feltétele 

teljesül

- -

Avulás 6 év, illetve 4 év után, az új 

alkatrész árából számolva

6 év, illetve 4 év után, az új 

alkatrész árából számolva

átrozsdásodási garancia lejárta, de 

min. 6 év után, az új alkatrész 

árából számolva

átrozsdásodási garancia lejárta, de 

min. 6 év után, az új alkatrész 

árából számolva

átrozsdásodási garancia lejárta, de 

min. 6 év után, az új alkatrész 

árából számolva

átrozsdásodási garancia lejárta, de 

min. 6 év után, az új alkatrész 

árából számolva

átrozsdásodási garancia lejárta, de 

min. 6 év után, az új alkatrész 

árából számolva

4 év után, az új alkatrész árából 

számolva

4 év után, az új alkatrész árából 

számolva

Pro rata térítés műszaki ügyrend szerint műszaki ügyrend szerint 30 évnél fiatalabb vezető általi 

vezetés pótdíjfizetés nélkül (+50% 

önrész), közlekedési szabályok 

súlyos megszegése (+100% önrész)

közlekedési szabályok súlyos 

megszegése (+100% önrész)

közlekedési szabályok súlyos 

megszegése, 7°C alatt nem az 

évszaknak megfelelő gumiabroncs 

használata (+100% önrész).

- közlekedési szabályok súlyos 

megszegése (+100% önrész)

3 évnél fiatalabb vezetői 

engedéllyel való vezetés 

pótdíjfizetés nélkül (biztosítási díj 

25%-a)

3 évnél fiatalabb vezetői 

engedéllyel való vezetés 

pótdíjfizetés nélkül (biztosítási díj 

25%-a)

Káridőponti 

érték maximuma

Eurotax 115%-a Eurotax 115%-a Eurotax 115%-a Eurotax 115%-a Eurotax 115%-a Eurotax 115%-a Eurotax 115%-a

Javítási határ (a 

számítás alapja 

a káridőponti 

érték)

80%-ig 80%-ig 80%-ig 80%-ig 70%-ig 80%-ig 80%-ig 80%-ig 80%-ig

egyszeri, indokolt

a szélvédő, ha javítással állítják 

helyre, vagy cseréjét utángyártott 

szélvédő alkalmazásával végzik, és 

az áfát is tartalmazó számla 

szerinti összeg nem haladja meg az 

importőr vagy a gyártó által 

szükségszerűen előírt vagy 

felhasznált alkatrészek, 

(segéd)anyagok költsége, valamint 

a technológiai időszükséglet és 

átlag óradíj alapján számolt 

munkadíj összegének 75%-át.

a szélvédő, ha javítással állítják 

helyre, vagy cseréjét utángyártott 

szélvédő alkalmazásával végzik, és 

az áfát is tartalmazó számla 

szerinti összeg nem haladja meg az 

importőr vagy a gyártó által 

szükségszerűen előírt vagy 

felhasznált alkatrészek, 

(segéd)anyagok költsége, valamint 

a technológiai időszükséglet és 

átlag óradíj alapján számolt 

munkadíj összegének 75%-át.

a szélvédő, ha javítással állítják 

helyre, vagy cseréjét utángyártott 

szélvédő alkalmazásával végzik, és 

az áfát is tartalmazó számla 

szerinti összeg nem haladja meg az 

importőr vagy a gyártó által 

szükségszerűen előírt vagy 

felhasznált alkatrészek, 

(segéd)anyagok költsége, valamint 

a technológiai időszükséglet és 

átlag óradíj alapján számolt 

munkadíj összegének 75%-át.

a szélvédő, ha javítással állítják 

helyre, vagy cseréjét utángyártott 

szélvédő alkalmazásával végzik, és 

az áfát is tartalmazó számla 

szerinti összeg nem haladja meg az 

importőr vagy a gyártó által 

szükségszerűen előírt vagy 

felhasznált alkatrészek, 

(segéd)anyagok költsége, valamint 

a technológiai időszükséglet és 

átlag óradíj alapján számolt 

munkadíj összegének 75%-át.

-

2 munkanap

Önrészmentes -

2 munkanap 2 munkanap

Szállítás 

(káreseményenk

egyszeri, indokolt egyszeri, indokolt legfeljebb 300 000 Ft értékig legfeljebb 300 000 Ft értékig

2 munkanap

-

legfeljebb 50 000 Ft értékig legfeljebb 300 000 Ft értékig legfeljebb 300 000 Ft értékig egyszeri, indokolt

2 munkanap 2 munkanap 2 munkanap 2 munkanap 2 munkanap



CHS záradék esetén a helyreállítás 

és szállítás számlával igazolt 

költségét a biztosító a káridőponti 

érték 100%-áig téríti meg.

QHA záradék esetén: alkatrész: 

vezérképviseleti ár max 70 %-a;

QHA záradék esetén: alkatrész: 

vezérképviseleti ár max 70 %-a;

A Casco Light javító partnerek 

számlái a szokásos módon. Egyéb 

műhelyben történő javítás esetén:

CON záradék már nem aktuális. fényezés és korrózióvédelem 

anyagköltségének 70%-a;

fényezés és korrózióvédelem 

anyagköltségének 70%-a;

alkatrészár 50%,

munkadíj: Bruttó 4500 Ft munkadíj: Bruttó 4500 Ft fényindex 80%,

óradíj nettó 5000 Ft,

elfolyt olaj és hűtőközeg max 5000 

Ft,
javítható alkatrészek 

anyagköltsége.

Területi hatály 

kiterjesztése

A volt Jugoszlávia és Bosznia 

Hercegovina területén is!

A volt Jugoszlávia és Bosznia 

Hercegovina területén is!

A volt Jugoszlávia és Bosznia 

Hercegovina területén is!

A volt Jugoszlávia és Bosznia 

Hercegovina területén is!

Extratartozékok 

térítése totálkár 

esetén

Forgalmi engedély 

gépjárműben 

hagyása lopáskár 

esetén

30% közrehatás alkalmazása 30% közrehatás alkalmazása 30% közrehatás alkalmazása 30% közrehatás alkalmazása 30% közrehatás alkalmazása mentesülés -

Súlyos 

gondatlanság 

miatti mentesülés

A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

is, de a mindenkor érvényes Ptk. 

szabályai az irányadók.

A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

is, de a mindenkor érvényes Ptk. 

szabályai az irányadók.

A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

is, de a mindenkor érvényes Ptk. 

szabályai az irányadók.

A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

is, de a mindenkor érvényes Ptk. 

szabályai az irányadók.

A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

is, de a mindenkor érvényes Ptk. 

szabályai az irányadók.

A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

is, de a mindenkor érvényes Ptk. 

szabályai az irányadók.

A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

is, de a mindenkor érvényes Ptk. 

szabályai az irányadók.

A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

is, de a mindenkor érvényes Ptk. 

szabályai az irányadók.

A kármegelőzési és kárenyhítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

is, de a mindenkor érvényes Ptk. 

szabályai az irányadók.

Extratartozék alulbiztosítottsága 

esetén a térítés: biztosított összeg-

10%/20%/30% önrész.

Extratartozék alulbiztosítottsága 

esetén a térítés: biztosított összeg-

10%/20%/30% önrész.

Elektroakusztikai berendezés max 

250 000 Ft-ig vagy

vagyonvédelmi berendezés max 50 

000 Ft-ig, illetve az ajánlaton 

megjelölt extrákra.

Elektroakusztikai berendezés max 

250 000 Ft-ig,

GTK/lopáskár esetén: GTK/lopáskár esetén: max 500 000 Ft-ig, Elektroakusztikai berendezés max 

50 000 Ft-ig,

könnyűfém keréktárcsák max 250 

000 Ft-ig
káridőponti értéket alapul véve 

térül az extratartozék, széria 

kivitelű alkatrész helyettesítése 

esetén a térítés alapja a széria és 

extratartozék értékkülönbözete.

káridőponti értéket alapul véve 

térül az extratartozék, széria 

kivitelű alkatrész helyettesítése 

esetén a térítés alapja a széria és 

extratartozék értékkülönbözete.

könnyűfém keréktárcsák max 250 

000 Ft-ig, vagy

könnyűfém keréktárcsák

max 500 000 Ft-ig max 25 000 Ft-ig/db, összesen

max 100 000 Ft/garnitúra.

Egyéb 

rendelkezések

Használati mód be nem jelentése 

esetén 20% levonás a szolgáltatás 

összegéből, melyből az önrész még 

levonandó.

Fürdőhelyen, vagy egyéb helyen 

őrizetlenül hagyott indítókulcs, 

használati mód be nem jelentése 

esetén 20% levonás a szolgáltatás 

összegéből, melyből az önrész még 

levonandó. 

Elszámolható 

helíreállítási 

költségek, ha 

eltér a 

szokásostól

Extratartozék 

biztosítás


