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 TRUCKGAP BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (HU-TG-KF-L-0718)  
 

1. Bevezető rendelkezések  
1.1. A jelen TruckGAP Biztosítási Különös 
Feltételei (a jelen TGKF) meghatározzák a felek 
TruckGAP biztosítási szerződés szerinti jogait és 
kötelezettségeit, valamint az egyéb különös 
feltételeket és kizárásokat, amely alapján az 
TruckGAP biztosítás nyújtható.  
1.2. Amennyiben bármilyen eltérés van a jelen 
TGKF és a TRUCKGAP Biztosítás Általános 
Feltételei HU-TRUCKGAP-ALL-X-0718 
(TRUCKGAPÁF) között, akkor a jelen TGKF 
rendelkezései tekintendők irányadónak. A 
Biztosítási Fedezetet igazoló dokumentum 
(Kötvény) eltérhet a biztosítási feltételektől.  
 
2. Meghatározások  
Az alábbiakban meghatározott kifejezések 
akárhol is merüljenek fel a jelen TGKF-ben nagy 
kezdő betűvel írva, mindig ugyanazzal a 
jelentéstartalommal értendők, amennyiben az 
alábbiakban említett kifejezések az TGKF-től 
eltérő jelentéssel kerülnek meghatározásra, 
akkor a jelen TGKF-ben szereplő 
meghatározások az irányadók az TruckGAP 
biztosításra, amennyiben ezek a 
meghatározások eltérnek a TRUCKGAPÁF 
meghatározásaitól:  
2.1. Az áruszállító gépjármű egy új, vagy 
használt N2 vagy N3 kategóriájú (teher) 
gépjármű, amely rendelkezik magyarországi 
érvényes forgalmi engedéllyel és a Beszerzési 
Ára nem haladja meg a 40.000.000 Ft-ot 
(haszongépjárművek esetén ÁFA nélkül), 
valamint a maximális össztömege nem lépi túl 
a 32.000 kg-ot.  
2.2. A Biztosított Érték (biztosítási összeg) a 
TRUCKGAPÁF-ban meghatározott összeg. 
Függetlenül attól, hogy a Biztosítási összegként 
a beszerzési ár vagy a katalógus ár került 
meghatározásra, ugyanazok a kritériumok 
(beleértve az értékesítési korrekciókat is) 
érvényesek az TruckGAP biztosítás alapján járó 
biztosítási szolgáltatások meghatározásakor - 
kivételt képez ez alól a gépjármű első üzembe 
helyezésétől számított kora és az általa megtett 
kilométerek, amelyeket a kezdeti ár 
meghatározásakor alkalmaztak.  

2.3. A biztosítási összeg jelen TruckGAP 
biztosítás esetén a Biztosított Érték.  
 
3. Mire terjed ki a biztosítás  
Az TruckGAP biztosítás a jelen TGKF 5. 
cikkelyének megfelelően kiszámított pénzügyi 
veszteségre terjed ki, feltéve, hogy a Biztosított 
számára az ilyen veszteség a biztosítási 
esemény eredményeként merül fel.  
 
4. Kizárások  
4.1. Az TruckGAP biztosítás nem nyújt 
fedezetet az alábbiakkal kapcsolatos 
káreseményekre:  
a. Ha az Alapbiztosítás szerint nem keletkezik 
jogosultság és nem jár biztosítási szolgáltatás 
(az Alapbiztosító megtagadta, illetve 
elutasította a biztosítási szolgáltatás 
nyújtását); 
b. Ha a Biztosított elutasította az 
Alapbiztosítónak a Gépjármű javítására 
vonatkozó ajánlatát;  
c. Abban az esetben, amikor a gépjármű 
maradványai nem kerülnek az Elsődleges 
(Alap) Biztosítónak átadásra a Biztosító 
engedélyével vagy egyéb módon nem 
kerülnek értékesítésre vagy a forgalomból 
történő végleges kivonásra a bérleti, lízing, 
vagy egyéb hasonló szerződésnek 
megfelelően az Elsődleges (Alap) Biztosító 
által kifizetett biztosítási szolgáltatás 
teljesítésének napjától számított 60 napon 
belül (amely nap a biztosítási eseményre 
vonatkozó kárbejelentőn található).  
4.2. Az TruckGAP biztosítás nem nyújt 
fedezetet az alábbi károkra sem:  
a. Azon összegekre, amelyekkel az 
Alapbiztosító csökkentette a biztosítási 
szolgáltatást, valamely törvényi vagy 
szerződéses kötelezettség megsértése miatt, 
amelyet a Biztosított követ el;  
b. Az Alapbiztosítás szerinti önrészre, kivéve, 
ha a Biztosítási Fedezetet Igazoló 
Dokumentumban (Kötvényben) egyéb 
megállapodás nem születik.  
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5. Biztosítási Szolgáltatás  
5.1. A biztosítási szolgáltatás kiszámítása a 
következő: a TRUCKGAPÁF-ban meghatározott 
Biztosított Érték és a következő értékek közül a 
magasabbik különbsége:  
a. A gépjármű aktuális értéke, ahogy azt az 
Alapbiztosító kiszámította;  
b. A gépjármű aktuális értéke (Wetax Érték) a 
biztosítási esemény bekövetkezésének 
időpontjában.  
5.2. Az TruckGAP biztosítás szerint a 
maximális kártérítési limit (beleértve az 
Alapbiztosítás szerinti önrészesedés 
kompenzálását is) 10.000.000 Ft.  
5.3. Ha a Biztosítási Fedezetet Igazoló 
dokumentumban (Kötvényben) erre vonatkozó 
megállapodás születik, az TruckGAP biztosítás 
fedezetet nyújt az Alapbiztosítás szerinti 
önrészre is, maximum 1.500.000 Ft 
összeghatárig. Ezt a maximum limitet magában 
foglalja az előző bekezdésben szereplő 
maximum kártérítési limit, és nem növeli azt.  
5.4. Az előzőekben leírtak ellenére a Biztosító 
arányosan csökkentheti az TruckGAP 
biztosítás alapján fizetendő biztosítási 
szolgáltatás összegét, amennyiben az 
Alapbiztosító által kifizetett biztosítási 
szolgáltatás összege, valamint az TruckGAP 
biztosítás alapján kifizetett biztosítási 
szolgáltatás összege az egyéb biztosításból 
vagy más forrásból származó összegekkel, 
illetve a gépjármű maradványainak 
értékesítéséből származó összeggel együtt 
meghaladja a biztosítási összeget.  
 
6. A TruckGAP biztosítás megszűnése  
6.1. Az TruckGAP biztosítás megszűnik a 
szerződés lehetetlenülése; érdekmúlás esetén; 
a biztosítási időtartam lejártával, a biztosítási 
tartam alatti egy biztosítási esemény 
bekövetkeztével.  
6.1.1. A biztosítási érdek megszűnéséhez 
fűződő jogkövetkezmények nem 
alkalmazhatók, ha az érdekmúlás kizárólag a 
biztosított vagyontárgy tulajdonjoga 
átszállásának következménye, és a 
vagyontárgy más jogcím alapján már korábban 
is az új tulajdonos birtokában volt. Ebben az 
esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási 
fedezet is átszáll, és a tulajdonjog átszállása 
időpontjában esedékes biztosítási díjakért a 

korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen 
felelős. A szerződést bármelyik fél a tulajdonjog 
átszállásáról való tudomásszerzést követő 30 
(harminc) napon belül írásban, harmincnapos 
határidővel felmondhatja.  
 
7. Záró rendelkezés  
 
A jelen TGKF 2018. július 01. napján lép 
hatályba. 
 


