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Jelen nyilatkozattal megerősítem, hogy a biztosítási szerződés(ek) meg-
kötésével kapcsolatos alábbi tájékoztatást megkaptam, megértettem, 
és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

1. Tudomásul veszem, hogy a közlési- és változásbejelentési kötele-
zettség megsértése a biztosítási fedezet kizárását, vagy a biztosító 
mentesülését eredményezheti. 

2. A biztosító a Járművek casco biztosításának különös feltételei XIV. 
fejezetében foglalt feltételek szerint, a szerződést egyoldalúan mó 
dosíthatja, amellyel szemben megillet a szerződés évfordulóra tör 
ténő felmondásának joga. 

3. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a biztosító a társbiztosítók nyil-
vántartásából, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatalától, a Személyi adat- és lakcímnyilvántartási- és a 
Járműnyilvántartási rendszerekből, a személyazonosító igazolvány 
adatairól, a lakcímről, jármű azonosító- és műszaki adatairól, forga-
lomban tarthatóságra vonatkozó adatairól, okmányok érvényességé-
re vonatkozó adatairól és a jármű és járműokmány körözésére vonat-
kozó adatairól: kockázati elbírálás, ellenőrzés, a biztosítási kártérítési 
kötelezettség teljesítése, a biztosítót megillető visszakövetelési jog 
érvényesítése, jogos érdekének érvényesítése céljából, valamint a 
biztosítási csomagban meghatározott gépjármű előzménykárairól 
adatszolgáltatást kapjon. 

4. További nyilatkozatok

4.1. Amennyiben a casco biztosítási szerződésre vonatkozó bizto-
sítási ajánlat szerződőjeként a finanszírozót zálogjogosultként 
jelöltem meg, úgy kijelentem, hogy a biztosított és a zálogjogo-
sult között a fenti gépjárműre, mint zálogtárgyra vonatkozó zá-
logszerződés jött létre. Figyelemmel a Ptk. 5:104. §-ában foglal-
takra, miszerint a zálogtárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása 
esetén járó biztosítási összeg, illetve az erre vonatkozó követelés 
a zálogtárgy helyébe lép vagy a zálogfedezet kiegészítésére szol-
gál, továbbá figyelemmel a zálogkötelezettnek (biztosítottnak) a 
biztosítási ajánlaton tett rendelkezésére a biztosító, amennyiben 
a biztosítási szerződés érvényesen létrejött és a biztosított gép-
járművet érintő biztosítási esemény alapján a biztosítási szolgál-
tatási kötelezettsége beáll, a biztosítási szolgáltatást (kifizetést) 
a szolgáltatás teljesítésekor fennálló tartozás (tőke, kamat és já-
rulékok) erejéig, de legfeljebb a biztosítási összeg mértékéig a 
zálogjogosult (finanszírozó) részére teljesíti. A biztosító a zálog-
jogosulttól eltérő személy részére csak abban az esetben teljesít 
kifizetést, amennyiben ehhez a zálogjogosult is kifejezett hozzá-
járulását adta. A casco biztosítás szerződőjeként tudomásul ve-
szem, hogy a biztosító a fentiekben rögzített felhatalmazásom és 
közlésem alapján a zálogjogosult javára történt teljesítéssel biz-
tosítási szolgáltatási (fizetési) kötelezettségének eleget tesz, nem 
kötelezhető annak vizsgálatára, hogy a zálogjogosultság kizáró-
lagos-e vagy a zálogkötelezett illetve más – a biztosítóval nem 
közölt zálogjogosult – személyek jogát a kifizetés sérti-e. 

4.2. Amennyiben a casco biztosítási szerződésre vonatkozó bizto-
sítási ajánlat szerződőjeként a finanszírozót társbiztosítottként 
jelöltem meg, úgy a társbiztosított a fenti gépjármű megóvásá-
ban vagyoni jogviszony alapján érdekelt, így biztosítási érdekkel 
rendelkezik. A társbiztosított jogosult a biztosító által nyújtott 
biztosítási szolgáltatásra (kárkifizetésre) az alábbiak szerint: 
az esedékessé vált szolgáltatási kötelezettségét a biztosító, a 
társbiztosítottnak a biztosító szolgáltatásának időpontjában 
fennálló biztosítási érdekének (fennálló tartozás: tőke, kamat és 

járulékok) megfelelő részben, a társbiztosított ez irányú igénye 
esetén a társbiztosított részére teljesíti. A szolgáltatás fennma-
radó részére, vagy amennyiben a társbiztosított a szolgáltatásra 
nem tart igényt a teljes szolgáltatásra a biztosított jogosult.

4.3. Amennyiben a casco biztosítási szerződésre vonatkozó bizto-
sítási ajánlatban a gépjármű tulajdonosaként a finanszírozó a 
casco biztosítási szerződés biztosítottjának minősül (Jármű-
vek Casco biztosításának Különös Feltételei I. fejezet I.2. pont) 
és gépjárművet érintő biztosítási esemény alapján a biztosító 
biztosítási szolgáltatási kötelezettsége beáll, úgy a biztosítási 
szolgáltatást (kifizetést) a biztosító a biztosított részére teljesíti. 
A casco biztosítás társbiztosítottja a jelen pont szerinti esetben 
a finanszírozott, akinek a biztosított gépjármű megóvásához 
vagyoni érdeke fűződik, így biztosítási érdeke fennáll. A társbiz-
tosítottat terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a casco 
biztosítási feltételekben foglaltak szerint a biztosított terhére 
esnek, tekintettel arra, hogy a biztosított gépjármű tényleges 
használója minden ilyen esetben társbiztosított, illetve az általa 
felhatalmazott személy.

4.4. Finanszírozó felé történő adatszolgáltatás: A casco biztosítás 
szerződőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy a Generali Biztosító 
Zrt. a biztosítási ajánlaton megjelölt finanszírozó számára, a biz-
tosítási fedezet folyamatosfenntartásának ellenőrzése céljából 
az alábbi titokkörben adatot szolgáltasson, e körben a biztosítót 
a biztosítási titoktartási kötelezettség alól felmentem: a biztosí-
tási szerződés kötvényszáma, a szerződő személyi adatai (név, 
lakcím), a biztosított gépjármű forgalmi rendszáma, a 30 napot 
meghaladó tartamú díjnemfizetés ténye, a hátralékos biztosítási 
díj összege, a szerződés felmondásának ténye.

5. Felhatalmazom a biztosítót, hogy a biztosítási szerződés megköté-
séhez, állományban tartásához és a szerződésből származó követe-
lés megítéléséhez szükséges adatokat beszerezze és nyilvántartsa, 
és ebben a körben felhasználja, egyúttal az ezen adatokat jogszabá-
lyi felhatalmazás alapján nyilvántartó, kezelő személyeket (pl. házior-
vos) és szervezeteket (pl. társadalombiztosítási szerv) a biztosítóval 
szemben titoktartási kötelezettségük alól felmentem. 

6. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a biztosító a biztosítási szerző-
déssel kapcsolatos kockázatvállalással, a követelések megítélésével, 
kárrendezéssel, együttbiztosítással, viszontbiztosítással összefüggő 
pénzügyi adatokat a biztosító tagállami viszontbiztosítónak, együtt-
biztosítás esetén tagállami kockázatvállaló biztosítónak továbbítsa, 
amely belföldre történő adattovábbításnak minősül. Hozzájárulok ah-
hoz, hogy a szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a 
biztosítási szolgáltatással összefüggő biztosítási titkot képező szemé-
lyes adatokat a Generali Biztosító Zrt. a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény rendelkezései, valamint az 
adatvédelmi előírások betartása mellett elektronikus adatfeldolgozási 
célból elektronikus adatfeldolgozó részére, továbbá szerződött szak-
értői részére kockázatelbírálással és szolgáltatási igény rendezésével 
kapcsolatos szakértői vélemény elkészítése érdekében átadhassa. A 
biztosító az érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg 
az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatke-
zelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysé-
géről. Tudomásul veszem, hogy az adatvédelmi törvény alapján, az 
abban foglaltak szerint tájékoztatást kérhetek személyes adataim 
kezeléséről, kérhetem személyes adataim helyesbítését, törlését, til-
takozhatok személyes adataim kezelése ellen, valamint jogsérelmem 
esetén megillet a bírósági jogérvényesítés joga. 

Ügyfélnyilatkozat
a távértékesítés útján tett ajánlat esetén – Komplett casco biztosítás

N
ys

z.
: 1

96
64


