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A Peugeot Casco+ különös feltételeiben nem szabályo-
zottakra az Allianz Autóm gépjármű-biztosítás általános 

szerződési feltételei vonatkoznak, míg a különös biztosítási 

feltételeknek az Általános biztosítási feltételektől eltérő 

rendelkezése esetén a különös biztosítási feltételek ren-
delkezései az irányadók. Peugeot Casco+ biztosítást 

kizárólag a hivatalos magyarországi Peugeot márkakeres-

kedések és szervizek értékesíthetnek, Peugeot gyártmányú 

személy- és tehergépjárművekre. 

A Peugeot Casco+ különös feltételeit személygépjárművek 
részére a QP1 záradék tartalmazza, mely a biztosítási 

ajánlaton és kötvényen is feltüntetésre kerül.

Záradék kódja Záradék tartalma

QP1 A Peugeot Casco+ feltételei szerint, ha a jelen biztosítás casco fedezetei alapján térítendő sérülés helyreállítását a 
biztosított személygépjármű márkája szerinti, magyarországi márkaszerviz hálózatában végzik, és a szerződés terhére 
az adott biztosítási évben még nem vettek igénybe biztosítási szolgáltatást, akkor 

(1) a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtartamára, de legfeljebb 6 napra, bruttó 6.000 Ft/
nap összeghatárig kölcsöngépjármű szolgáltatásra is jogosult, valamint 

(2) az Állattal való ütközés, a Rongáláskár és a Töréskár fedezetek esetén az önrészesedés 50 százalékkal csökken, 
valamint 

(3) a biztosító önrészesedés levonása nélkül téríti meg a gépkocsi első szélvédőjének műszakilag indokolt cseréjét, 
amennyiben az technológiailag javíthatatlan volt és a csere során gyári szélvédő került f elhasználásra, továbbá 

(4) a káresemény akkor okoz érdekmúlást, ha a szerződési f eltételekben foglaltak szerint számított várható 
szolgáltatási összeg eléri vagy meghaladja a káridőponti érték 100%-át, valamint 

(5) a biztosító tisztázott jogalap esetén megtéríti a Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási 
tevékenységet folytató biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező 
károkozó által a biztosított személygépjárműben okozott kárt, a KGFB kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása 
és a Töréskár fedezet bónuszának elvesztése nélkül, ha a károsult a Társaságunknál a károkozás időpontjában 
érvényes gfb fedezetet is tartalmazó Max csomagú Allianz Autóm gépjármű-biztosítással vagy kötelező gépjármű-
felelősségi és gfb fedezetet nem tartalmazó Max csomagú Allianz Autóm gépjármű-biztosítással rendelkezett, és 
Társaságunkkal megállapodást kötött a kárának casco fedezetek alapján, önrész levonása nélkül történő 
megtérítésére.

PEUGEOT CASCO+ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK  
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK RÉSZÉRE 
Hatályos 2022. november 1-étől
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