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Érvényes feltétel:  Pool Flotta Casco Szabályzat 

 Flotta vállalási Irányelvek 

 Útitárs Casco (UC) Szabályzat 

Dokumentumok, melyek letölthetők az https://alkuszi.aegon.hu/termekek/gepjarmu-

biztositasok/oldalunról: 

 Útitárs Casco Szabályzat  
   

 Kedvezményezett nyilatkozatok 
Aegon írható Flotta casco zálogkötelezetti 

 Aegon írható Lízing-nyilatkozat Flotta Casco 

 Adatközlő  
AEGON Pool Casco adatközlő, 

 

 

 

 

 

 

https://alkuszi.aegon.hu/wp-content/uploads/2018/03/Aegon_írható_Lízing-nyilatkozat_Flotta-Casco_NYF-LTB-FC-170310-form.pdf
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Flotta Casco felépítése 
 
Keretszerződés 

 
Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban Biztosító) és a Szerződő között létrejött casco biztosítási 

keretszerződés alapján – az egyes biztosítási elemek különös feltételeiben meghatározott módon és esetekben a Biztosító vállalja a 

kockázatot és megtéríti a keretszerződés kockázati körébe vont igazoltan bekövetkező károkat. 

A Szerződő és a Biztosító keretszerződésben rögzíti a gépjármű-csoportra / flottára (min. 5 gépjármű) vonatkozó feltételeket.  

A keretszerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. 

 

A keretszerződésen belül az egyes biztosított járművekre vonatkozó megállapodás egyenként külön szerződésnek minősül és biztosított 

járművenként egyenként válik szerződéssé, kerül kötvényesítésre. 

 

A szerződés nyelve magyar és a magyar jog szabályai szerint kell értelmezni.  
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Flotta Casco célcsoport 

 
2018. október 1-jei hatállyal  megalakult a Corporate Igazgatóság. Legfőbb célkitűzésünk, hogy a vállalaton belül leválasszuk egymástól 

a lakossági és a vállalati ügyfelek kiszolgálását, ezáltal testreszabott megoldásokat tudjunk nyújtani mindkét ügyfélszegmensnek. 

 

Elsődleges célpiac: 

Normál használatú, elsősorban szgk-kból és kistgk-kból álló flották.  

(Nem normál használatnak minősül különösen: rent a car, taxi, veszélyes anyag szállító, hivatásos személyfuvarozás, oktatás, 

megkülönböztető és/vagy figyelmeztető jelzés használata.). 

Nemkívánatos kockázatok: 

 rent a car  

 taxi  

 elsősorban buszokból álló flotta 

 ami repül, úszik… 
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Flotta Casco szereplői 

 
Biztosító  
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

 

Szerződő  
A Szerződő az, aki az ajánlatot megtette, a kötvényen, biztosítási szerződésben Szerződőként szerepel. A Szerződő teljesíti a díjfizetési 

kötelezettséget, ő a Biztosító jognyilatkozatainak címzettje, a Szerződő jogosult és köteles a biztosítással kapcsolatos jognyilatkozatok 

megtételére. 

Pool Flotta Casco biztosítási keretszerződést csak olyan nem természetes személy köthet, amely a biztosításra felajánlott 

gépjárműállomány megóvásában érdekelt. 

Biztosított 
A gépjármű tulajdonosa, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó, és aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. A 

vagyontárgy megóvásában való érdekeltségnek a biztosítási szerződés teljes időbeli hatálya alatt fenn kell állnia.  

A Biztosított mindenkor feltűntetésre kerül az ajánlaton és a kötvényen. 

Jogosult, Kedvezményezett 

A biztosítási ajánlaton, kötvényen feltüntetett, gazdálkodó szervezet, aki a Biztosító szolgáltatására az alapbiztosítási (töréskár), valamint 

az elemi- és tűzkárkár, üvegkár, illetve a lopás kár kiegészítő biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosítottal szembeni mindenkori 

követelése erejéig jogosult.  
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Változás bejelentési kötelezettség 8 napon belül az alábbi esetekben: 

 
 a Szerződő fő tevékenységének megváltozását 

 a Szerződő és Biztosított lakhelyének, székhelyének változása 

 a Szerződő bankszámla számának megváltozását 

 a Flotta keretszerződésbe tartozó járművek azonosító adatainak, felszereltségének, használati módjának megváltozását 

 a Flotta keretszerződésbe tartozó járművek vagyonvédelmi rendszerében bekövetkezett változását 

 a Flotta keretszerződésbe tartozó járművek forgalomból kivonását 

 a Flotta keretszerződésbe tartozó járművek érdekmúlását 
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Flotta Casco szerződés tárgya, hatálya  

 
A szerződés tárgya 
A Felek elemi és tűzkárra, töréskárra, üvegkárra valamint lopáskárra kiterjedő casco biztosítást kötnek a Szerződő tulajdonában illetve 

üzemeltetésében lévő alvázszám és forgalmi rendszám szerint egyedileg azonosított gépjárművekre a keretszerződésben meghatározott 

feltételek szerint. A keretszerződés megkötésével egyidejűleg illetve az azt követően szaporulatként feladott járművekre a Biztosító a 

kockázatelbírálás jogát fenntartja. 

 

A szerződés területi hatálya 
Európa, valamint Törökország teljes területe. A kockázatviselés nem terjed ki a Fehérorosz Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, az 

Oroszországi Föderáció és Ukrajna területére. 

A szerződés időbeli hatálya, évfordulója, a kockázatviselés kezdete 
 A biztosítási keretszerződés – az ajánlaton, kötvényen rögzített ellenkező megállapodás hiányában – határozatlan tartamú. 

 Határozatlan tartamú keretszerződés esetén a biztosítási időszak egy év. A biztosítási időszak kezdete az ajánlaton és a kötvényen is 

megjelölt nap. 

 A biztosítási évforduló valamennyi szerződésre a keretszerződésben meghatározott időpont. 

 

Határozott időtartamú szerződés esetén a biztosítási időszak a keretszerződésben meghatározott időtartam. 
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Flotta Casco szerződés megszűnése 
 

Közös megegyezéssel: 
 A felek írásba foglalt indoklással, előremutató dátummal közös megegyezésével a casco biztosítási keretszerződést, vagy egyes 

járművek szerződését megszüntethetik. 

Felmondással: 
  A határozatlan időtartamú biztosítási keretszerződést vagy annak egyes járművekre vonatkozó részét a biztosítási év végére bármely fél 

írásban felmondhatja. Felmondás esetén a fél nyilatkozatának az évfordulót megelőzően 30 nappal kell a másik félhez megérkezni. 

Díjnemfizetés miatt: 
 A biztosítási díj, illetve díjrészlet esedékességétől számított harmincadik nap elteltével a keretszerződés és ezzel együtt a Biztosító 

kockázatviselése is megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg. A Biztosító kockázatviselése megszűnésének időpontja a 

díjjal rendezett időszakot követő 30. napot követő nap 0. órája. 

Érdekmúlással: 
 A gépjármű tulajdonjogában, illetve a biztosított üzembentartó személyében bekövetkezett változás esetén, a változás 

időpontjában. 

 A biztosítási esemény napján, ha az annak során megrongálódott gépjármű helyreállítása nem gazdaságos, vagy műszakilag 

megoldhatatlan, illetve ha megsemmisült, vagy ellopták és nem került meg. A totálkár kifizetése esetén akkor is megszűnik a 

szerződés, ha a gépjárművet ezt követően helyreállították és a biztosítási díjat a tartam végéig befizették. Ilyenkor csak új 

ajánlattal lehet biztosítási szerződést ismét létrehozni. 

Lejárat 
Határozott tartamú keretszerződés esetén a biztosítási időtartam lejártával a szerződés megszűnik. 
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Flotta Casco szerződés reaktiválása 

 
 A szerződés megszűnését követő 60. napon belül az elmaradt díjak egyidejű megfizetésével a felek a keretszerződést közös 

megállapodással, az eredeti tartalommal ismét hatályba léptethetik (reaktiválás). Az újra hatályba léptetés, és az elmaradt díj utólagos 

megfizetése esetén sem terjed ki a Biztosító kockázatviselése arra az időszakra, amely a keretszerződés megszűnése és az újra érvénybe 

helyezés időpontja között telt el.  

 

 Szerződő kérésére - Elmaradt díjak befizetésével - Kármentességi nyilatkozattal Reaktiválásra engedélyt kizárólag a Gépjármű Flotta 

Kockázatvállaló adhat. 

 

 
 

 Biztosító helytállási kötelezettsége a reaktiválási időszakban csak azokra a károkra terjed ki, amelyekről a Biztosítottnak bizonyítottan 

nem volt tudomása. 
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A biztosítás díja 
 

 A biztosítás díja a keretszerződésben meghatározott biztosítási időszakra (évre) vonatkozik. 

 

 A biztosítás díja többnyire díjtételes díjmeghatározás szerint történik. Egyes esetekben fix díj megadása is lehetséges. 

 

 Az éves díj fizetése a szerződésben meghatározott éves/ féléves/ negyedéves/ havi részletfizetéssel teljesítendő. 

 

 A díj illetve díjrészlet annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj/ díjrészlet a keretszerződés szerinti díjfizetési 

gyakoriságnak megfelelően vonatkozik. 

 

 A Biztosító „Számviteli bizonylat”-ot készít és továbbít a Szerződő számára, elősegítve ezzel a szerződés szerinti pontos díjfizetést. 

 

 A biztosítási díj megfizetése a Biztosító kockázatviselésének teljes tartamára a Szerződő kötelezettsége. A bizonylat hiánya nem 

mentesíti a Szerződőt a fizetési kötelezettsége alól. 

 

 A keretszerződés kezdete után a keretszerződésbe belépő gépjárművek (szaporulat) esetében a díj az adott gépjárműre kötött szerződés 

létrejöttekor esedékes. A keretszerződésen belüli időszakra a naptári napokra számított időarányos díj fizetendő. 

 

 Totálkár, illetve a teljes gépjármű ellopása esetén a biztosítási díj a teljes biztosítási időszakra megilleti a Biztosítót. 
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Önrész, mértéke 

 
 A Biztosító szolgáltatása biztosítási eseményenként a Különös Feltételekben meghatározottak szerint önrészesedés levonásával 

kerül kifizetésre, azaz az ajánlaton vállalt önrészesedés összegét a kárból biztosítási eseményenként a Biztosított maga viseli.  

 Az önrészesedés alatti károkat a Biztosító nem téríti meg.  

 A választható önrész mértéke és minimális összege a biztosítás egyes elemeinek meghatározása a keretszerződésben kerül 

rögzítésre. 

 

 Töréskár, elemi és tűzbiztosítás, lopáskár 

► Az önrészesedés mértékét a Biztosító minden esetben figyelembe veszi, kárkifizetéskor ezt levonja 

 

 Üvegkár biztosítás 

► Sérült üveg javításánál nem, csere esetében levonásra kerül az önrész (csak az önrész %-os mértéke) 

 

 Kiegészítő biztosítások 

► A szolgáltatás megtérítése önrész levonása nélkül történik 
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Választható kiegészítő biztosítások 
 

 

 Poggyász biztosítás:  

A lezárt járműben vagy lezárt poggyásztartóban elhelyezett személyes használati tárgyakban belföldön 

bekövetkező sérülés, elemi vagy tűzkár, illetve lopáskár esetére.  

Díja: 5 592 Ft/év/gépjármű 

 

 

Rágcsálókár biztosítás:  

A jármű motorterében található berendezésekben és alkatrészekben rágcsálók okozta olyan károk fedezetére, 

amelynek következtében a jármű üzemképtelenné válik (pl. elrágják az elektromos vezetéket).  

Díja: 3 996 Ft/év/gépjármű 

 

 

Balesetbiztosítás: 

Arra az esetre, ha a gépjármű vezetője és/vagy utasa a baleset következtében egy éven belül életét veszti, 

vagy maradandó egészségkárosodást szenved. 

Díja: 4 680 Ft/év/gépjármű 1 egységre 
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Kiegészítő Business csomag: 
Emelt összegű poggyászbiztosítás, a biztosítási összeg 200.000,- Ft/kár 

Adatmentés kiegészítő, a biztosítási összeg 200.000,- Ft/kár 

 Díja: 6 800 Ft/év/gépjármű 

 

 

 

Kiegészítő gépjármű Assistance szolgáltatás: 
Európán belüli baleset, műszaki hiba vagy önhiba következtében fennálló menetképtelenség esetén a helyreállításban, a 

gépjármű ellopása esetén a jármű utasainak továbbutazásában nyújt segítséget.  

Díja: 5 004 Ft/év/gépjármű 

 
                    

                     
                     

          

 

Kiegészítő kölcsöngépjármű biztosítás: 
A biztosított gépjárművel azonos értékű gk. vehető igénybe maximum 7 napig, 100 000 Ft-ig. 

Díja: 14 712 Ft/év/gépjármű 
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Ajánlatkérés  
 
 
A Biztosító kapcsolattartója és kapcsolattartási adatai, melyre az ajánlatkéréseket várjuk az alkuszigazgatóságon keresztül: 

 

Solymos Norbert 

gépjármű termék key account manager 

solymos.norbert@aegon.hu 

+36 30 653-1484 

 

A szükséges adatokat kérjük a megalapozott díjajánlat adás érdekében: 

 Céginformáció  

 Kártörténeti információ (kár darabszám, kárkifizetés, kártartalék, esetlegesen megtérülés, minimum az elmúlt 3 évre visszamenően 

 Ajánlatkérő igényeinek megküldése, a gépjárművek használati módjának megadása 

 Bruttó 20M Ft értékű gépjárművek felett a használó adatainak megadása  

 Adatközlő excel pontos kitöltése 
 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:solymos.norbert@aegon.hu
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Ügyviteli folyamatok 
 

Flotta Casco adminisztrációval kapcsolatos ügyintézés az alábbi e-mail címen: 

flottacascoadmin@aegon.hu 

 

Kötvényesítéshez: 
 

Új flotta esetén szükséges: 

 

 Ügyfél által aláírt ajánlat 

 Ügyfél bankszámlaszámának megadása az esetleges díj 

visszautalások és kárkifizetések esetére 

 Alkuszi megbízás 

 Kitöltött betöltő táblázat ( A betöltő tábla tartalmaz két 

minta sort , az abban található formátumban szükséges az 

adatok megadása, A és B oszlopot a Biztosító tölti ki) 

Szaporulat lejelentéséhez az alábbi dokumentációk egyszerre 

történő beküldése: 

 
 Az ajánlatkérésben használt adatközlő (excel 

formátumban) 

 Számla másolat  

 Forgalmi másolat 

 Zálog/lízing/társbiztosítotti bejegyzéshez aláírt nyilatkozat 

Gépjármű szerződésének megszüntetéséhez (érdekmúláshoz): 

 Gépjármű adás-vételi szerződése és/vagy végszámlájának másolata  

 

 

mailto:flottacascoadmin@aegon.hu
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Kárbejelentés 

A flotta casco módozat kárrendezési feladatait a szombathelyi szervezeti egységünk, az OKK Gépjármű Kárrendezési Iroda végzi. A 

károk bejelentésére több csatornán is van lehetőségük: 

Telefonon: 06 1 477 48 00 

E-mailben: gepjarmukar@aegon.hu 

Interneten: www.aegon.hu  /  https://www.online.aegon.hu/ugyfelszolg/gepjarmu_karbejelentes.html 

A károk gyors és egyszerű rendezése érdekében a Kárrendezési Központunkon belül közvetlen - telefonos és e-mail - elérhetőséget 

biztosítunk az Önök részére, ahová mind a károk adminisztrációs, mind pedig műszaki vonatkozásaiban felmerülő kérdéseik esetén 

fordulhatnak. 

Adminisztrációs terület: 

Gelesits Bernadett 

gelesits.bernadett@aegon.hu 

06 94 803 012 

Műszaki terület: Az összes gépjármű felülvizsgáló szakértő részt vesz a kárrendezésben. 

A biztosítási eseményt a legrövidebb időn, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül be kell jelenteni a 

Biztosítónak és lehetővé kell tenni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését. 

mailto:gepjarmukar@aegon.hu
http://www.aegon.hu/
https://www.online.aegon.hu/ugyfelszolg/gepjarmu_karbejelentes.html
mailto:gelesits.bernadett@aegon.hu

