
NYILATKOZAT TÁRSBIZTOSÍTOTT MEGHATÁROZÁSÁRÓL CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSBEN 

Alulírott szerződő (a továbbiakban: Szerződő) a jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a lent megjelölt biztosító (a továbbiakban: 
Biztosító) részére az alább meghatározott gépjárműre (a továbbiakban: Gépjármű) vonatkozóan biztosítási ajánlatot tett a Casco 
biztosítási szerződés (a továbbiakban: CASCO szerződés) megkötésére: 

a) a Szerződő adatai 

 

Neme: 
 

férfi 
 

nő 

Neve: 
    

Anyja neve: 
    

Születési hely, idő: 
    

Lakcím: 
    

Levelezési cím: 
    

Adószám: 
    

 
 

b) a Gépjármű adatai 

Rendszám: 

Alvázszám: 

Gyártmány: 

Típus: 
 

 

c) a Biztosítóra, illetve a biztosítási szerződésre vonatkozó adatok 

Biztosító: 

Biztosítási ajánlat / szerződés száma: 

A biztosítási módozat neve: 
 

A Szerződő kijelenti, hogy a Gépjármű megszerzéséhez a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) 
Korm. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott támogatást vett igénybe. A Szerződő erre tekintettel tudomásul veszi, 
hogy a Rendelet 11/A. § alapján a Magyar Államkincstár társbiztosítottnak (a továbbiakban: Társbiztosított, vagy Kincstár) minősül a 
CASCO szerződésben a Gépjármű forgalomba helyezésétől számított három éves időtartamra (a továbbiakban: Támogatási időszak). 

A Szerződő a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul és felhatalmazza a Biztosítót arra, hogy CASCO szerződés megkötéséről a Kincstárt 
tájékoztassa, továbbá a szerződést megküldje a Kincstárnak. A Szerződő ezen tájékoztatás, illetve a CASCO szerződés megküldése, 
továbbá a CASCO szerződéssel kapcsolatosan a Kincstárt érintő ügyintézés (így különösen, de nem kizárólagosan a biztosítási szolgáltatás 
teljesítése) tekintetében a Biztosítót kifejezetten felmenti a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 135. §-ban 
meghatározott titoktartási kötelezettség alól.  

A Szerződő tudomásul veszi, hogy a Támogatási időszakban bekövetkezett, érdekmúlást okozó totálkár, teljes lopáskár, forgalomból 
kizárást eredményező megrongálódás biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosító a Rendelet 11/A. §-a alapján a biztosítási 
összegből elsősorban a Társbiztosított javára teljesít kifizetést a Társbiztosított által nyújtott szerzési támogatás 3 éves időtartamra 
számított időarányos részének megfelelő összege és járulékai erejéig, további kifizetéseket kizárólag a Társbiztosított részére történt 
kifizetés teljesítése utáni fennmaradó összegből teljesít.   

A Szerződő tudomásul veszi, hogy a Társbiztosítottat illető kifizetés összegére vonatkozóan a Biztosító a Társbiztosított nyilatkozatát 
köteles elfogadni. A Társbiztosítottnak járó összeg kifizetését követően a biztosítási összeg fennmaradó részéből a egyebekben a CASCO 
szerződésben meghatározottak szerint nyújt szolgáltatást. Amennyiben a CASCO szerződésbe további társbiztosított (a továbbiakban: 
További társbiztosított) - például gépjármű-finanszírozó pénzügyi szolgáltató - van bejegyezve, a Biztosító akkor is a Társbiztosított 
számára teljesít elsőként a fentiek szerint. Ilyen esetben Biztosító a fennmaradó összegből a CASCO szerződés – különösen a További 
társbiztosítottra vonatkozó szabályok – szerint teljesít szolgáltatást a További társbiztosítottnak és/vagy a CASCO szerződés 
biztosítottjának.  

Kelt: 

…………………………………………….. 
Szerződő 
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