
 GAP – PÉNZÜGYI VESZTESÉG ELLENI BIZTOSÍTÁS
  Biztosítási termékinformációs dokumentum

Van-e korlátozás a biztosítási 
lefedettségben?

A GAP biztosítási teljesítés abban az esetben csökkenthető, ha a 
CASCO vagy KGFB biztosítási teljesítése a CASCO vagy KGFB 
biztosítás szerződési feltételeinek Lízingbevevő általi megsértése 
vagy a biztosítási esemény rendezése közbeni együttműködés 
elmulasztása miatt csökkentve van.

   Cég: Vabis Försäkringsaktiebolag 
Termék: GAP – PÉNZÜGYI VESZTESÉG ELLENI BIZTOSÍTÁS

Ez a dokumentum rövid áttekintést nyújt a biztosítás alapvető jellemzőiről és feltételeiről. A teljes termékinformáció megtalálható a lízingszerződés „GAP biztosítás 
– Tájékoztatás a biztosítási védelemről és terjedelméről“ függelékében, a Zárt Végű, illetve Nyílt Végű Pénzügyi Lízing Általános Szerződési Feltételeiben.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Totálkár esetén (baleset, megsemmisülés, lopás) a GAP biztosítás fedezi a jármű maradványértéke és a jármű piaci értéke közötti pozitív különbséget a  
totálkár bekövetkezése napján és a fel nem használt emelt összegű kezdőrészletet (akontáció).  

Mi a biztosítás tárgya?

Totálkár esetén (baleset, megsemmisülés, lopás) a GAP 
biztosítás fedezi: 

• a jármű maradványértéke és a jármű piaci értéke közötti 
pozitív különbséget a totálkár bekövetkezése napján

• a fel nem használt emelt összegű kezdőrészletet 
(akontáció) 

• a jármű maradványértéke és a jármű piaci értéke közötti 
pozitív különbséget a totálkár bekövetkezése napján

• a fel nem használt emelt összegű kezdőrészletet 
(akontáció)

• a CASCO balesetbiztosítás önrészét is 5.000 euró 
összegig
 

Abban az esetben, ha a CASCO vagy KGFB biztosítás oldaláról 
nem kerül sor biztosítási teljesítésre, GAP biztosítási teljesítésre 
vonatkozó igény sem keletkezik.
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5.000 euró feletti önrész fedezetét a GAP + casco biztosítás 
önrészének fedezete esetén.
Minden olyan gépjármű, amely nincs biztosítva a teljes piaci 
értékére.

A biztosítás a Scania Finance Magyarország Zrt, társaság 
finanszírozásának tárgyát képező új vagy használt járművekre 
vonatkozik, amely társaság a biztosítóval szerződő fél és 
biztosított is egyben.

GAP + casco biztosítás önrészének fedezete

Totálkár esetén (baleset, megsemmisülés, lopás) a GAP 
biztosítás fedezi:

GAP

Mi nem képezi a biztosítás tárgyát?

A biztosítás hatályát illetően az alábbi lehetőségek közül lehet 
választani:

A GAP biztosítás maximális biztosítási teljesítése 
lízingszerződésenként 100.000 euró, de legfeljebb a teljes 
finanszírozott összeg 25%-a.
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Mely területeken vagyok biztosítva?
 A GAP biztosítási védelem területi hatálya azonos a lízingszerződésre vonatkozó CASCO 

biztosítás területi hatályával.

Mikor és hogyan fizetek?
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Mik a kötelezettségeim?

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Lízingbevevő köteles az ilyen eseményt azonnal jelenteni a Lízingbeadónak.

 A Lízingbevevő köteles a biztosítási esemény vizsgálata során együttműködni.

 A Lízingbevevő köteles a fennálló GAP biztosítási díját időben és teljes összegben megfizetni. 

• A biztosítási díj fizetése a lízingszerződés fizetési ütemtervébe foglalt vagy külön előírással meghatározott fix összeg 
szerint történik.

• A fizetés banki átutalással történik a Lízingbeadó számlájára. 



Hogyan mondhatom fel a szerződést?

A biztosítás megszüntetésének feltételeit a Zárt Végű, illetve Nyílt Végű Pénzügyi Lízing Általános Szerződési 
Feltételeiben rögzített rendelkezések tartalmazzák. 

Mettől meddig tart a biztosítási lefedettség?

A biztosítás határozott időtartamra szól, a lízingszerződésben meghatározott időponttól kezdődik és a lízingszerződés 
megszűnésének napjáig tart.




