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Jelen dokumentum GreenGo által Budapesten
működtetett, a személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. törvény (az „Szsztv.”) szerinti
közösségi autóbérlő rendszer szolgáltatásának (az
„e-carsharing szolgáltatás”) keretében Ügyfelei
rendelkezésére bocsátott Személygépkocsikra
vonatkozó gépjármű-biztosítás (casco) feltételeit,
illetve GreenGo Általános Szerződési Feltételeinek
(az „ÁSZF”) és Vállalati Szerződési Feltételeinek (a
„VSZF”) vonatkozó rendelkezéseit tartalmazó 2019.
12. 09. napján készült kivonatos tájékoztató (a
„Tájékoztató”). A Tájékoztatóban nem definiált,
nagybetűvel használt kifejezésekre, amennyiben a
szövegkörnyezet megengedi, a GreenGo ecarsharing szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos
ÁSZF-ben és VSZF-ben foglalt meghatározásokat
kell alkalmazni.
1.

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást az
alábbiakkal kapcsolatban:
 radioaktív sugárzás által okozott
károsodás;
 háborúval,
terrorcselekménnyel,
tüntetéssel,
zavargásokkal
összefüggésben keletkezett károsodás;
 a motorba került víz miatti károsodás;
 a közlekedésen kívül, munkavégzéssel,
rakodással összefüggésben keletkezett
kár;
 a jármű balesete nélkül, a rakomány
elmozdulása következtében keletkezett
károk;
 a járműben szállított veszélyes anyag
által okozott károkra, illetve az általuk
súlyosbított kárrészre;
 a járművet autóversenyen vagy arra
való felkészülésen, mint résztvevőt ért
kár;
 azon kár, amely a jármű kulcsainak nem
az elvárható gondosságú tárolása miatt
vagy a kulcs illetéktelen használatával
összefüggésben keletkezett, továbbá
a
jármű
kulcsainak
elvesztése
következtében
szükségessé
vált
kármegelőzési ráfordítás;
 a lopáskárok és az ennek következtében
keletkezett egyéb károk esetében;
 a jármű üzem-, és kenőanyagaiban,
illetve
a
járműben
lévő
hűtőfolyadékban,
klímagázban
keletkezett kár; és
 a járművön található feliratokban,
képekben keletkezett kár.

2.

Mentesül a Biztosító a szolgáltatási
kötelezettsége
alól,
amennyiben
bizonyítja
az
alábbi
tényezők

fennállásának bármelyikét:
 a kár késedelmes bejelentése miatt, a
kárral
összefüggő,
lényeges
körülmények kideríthetetlenné váltak; és
 a kárt a Szerződő, a Biztosított, illetve
alkalmazottja
vagy
megbízottja
szándékosan,
vagy
súlyosan
gondatlanul okozta.
3.
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Súlyosan gondatlanul okozottnak minősül
a kár különösen az alábbi esetekben:
 összefüggésben van azzal, hogy a
járművet jogosan vezető személy nem
rendelkezett
a
biztosított
jármű
vezetéséhez szükséges kategóriájú
érvényes vezetői engedéllyel;
 összefüggésben van azzal, hogy a
járművet jogosan vezető személy, a kár
időpontjában alkohol (0,8 ezreléket
meghaladó véralkohol szint), vagy
egyéb, a járművezetési képességeket
károsan befolyásoló szer hatása alatt
állt;
 a jármű, a kár időpontjában részt vett a
közúti
közlekedésben,
de
nem
rendelkezett a forgalomban tartáshoz
szükséges érvényes engedéllyel;
 a jármű illetéktelen használat elleni
eszközeit, a káresemény időpontjában
nem rendeltetésszerűen működtették;
 a jármű illetéktelen használat elleni
eszközének meghibásodásakor, a hiba
elhárításáig nem gondoskodtak, a jármű
biztonságos tárolásáról;
 a jármű kulcsának elvesztése esetén, az
elveszett kulcs letiltásáig (ti. azon
intézkedések
összességének
elvégzéséig, amelyek az elveszett
kulcsot a járműhöz használhatatlanná
teszik), nem gondoskodtak a jármű
megőrzéséről, vagy lezárt helyen
tárolásáról;
 a jármű zárjának megrongálása, lopási
kísérlet esetén a zárcsere számlával
igazolt
megtörténtéig
nem
gondoskodtak a jármű megőrzéséről,
vagy lezárt helyen tárolásáról;
 a
kár
a
jármű
szakszerűtlen
használatának következménye;
 a kár a tűzrendészeti előírások
megszegésével
összefüggésben
keletkezett;
 a kár, a Biztosító kárenyhítési célú
utasításának szándékos megszegésével
összefüggésben keletkezett; és
 a káreseményt közvetlenül megelőző
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időszakban megszegték a járművezető
vezetési és pihenési idejére vonatkozó
előírást.

Jelen Tájékoztató nem teljeskörű. Amennyiben a
GreenGo
Személygépkocsikra
kötött
gépjármű-biztosítás
vagy
gépjármű-felelősségbiztosítás
részleteivel
kapcsolatban további kérdése merül fel, kérjük
forduljunk a GreenGo ügyfélszolgálatához a fenti
elérhetőségek valamelyikén.
4.

Az ÁSZF Személygépkocsik használatára
vonatkozó,
fentiekhez
kapcsolódó
legfontosabb előírásait a következő
pontok tartalmazzák: 9.2., 9.4., 9.5., 9.7., 9.8.,
9.9., 9.10., 9.12., 9.13., 9.15., 9.17., 9.25., 9.28. és
9.30.

5.

Az ÁSZF gépjármű-biztosítással, illetve

gépjármű-felelősségbiztosítással
kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseit
a következő pontok tartalmazzák: 5.2.3.,
9.1., 9.2., 9.3., 9.16. és 9.22.
Jelen Tájékoztató nem teljeskörű. Amennyiben a
GreenGo
Személygépkocsikra
kötött
gépjármű-biztosításra
vagy
gépjármű-felelősségbiztosításra
vonatkozó
szabályokkal kapcsolatban további kérdése merül
fel,
kérjük
forduljunk
a
GreenGo
Ügyfélszolgálatához
a
fenti
elérhetőségek
valamelyikén, illetve tekintse meg GreenGo
ÁSZF-ének, és VSZF-ének rendelkezéseit és az ön
által
megkötött
Keretszerződés
tartalmát,
továbbá, amennyiben alkalmazandó, az azon
Vállalati
Felhasználó
által
megkötött
Keretszerződés tartalmát, amelynek hatálya alá
az ön által (Nevesített Felhasználó) Bérlőként
létrehozott Bérleti Szerződés tartozik.

2./2 oldal
Budapest 1911126.6

