Biztosítások az Avis Autókölcsönzőnél
Tudjuk, hogy az autóbérlésnél a biztosítási fedezet mindig fontos kérdés. Ezért az Ön megnyugtatása
érdekében olyan átfogó védelmi csomagot kínálunk, mellyel mindig teljes biztonságban érezheti magát.
Ebben a rövid összefoglalóban igyekszünk közérthetően bemutatni az elérhető biztosítási lehetőségeket
és azok előnyeit, valamint megválaszolni a leggyakrabban felmerülő kérdéseket.
Magyarországon
elérhető biztosítások*
Felelősségbiztosítás
Motor Liability Insurance
Egyes országokban más néven:
Third Party Cover (TPC), Legal Liability
Insurance

Mire nyújt fedezetet?

Mire nem nyújt fedezetet?
▪

Törvényileg kötelező biztosítás, mely fedezetet nyújt más
személynek vagy más személy tulajdonában okozott
sérülés vagy kár esetén. Fedezi a gépjárműben
tartózkodó utasok felelősségét.

▪
▪
▪

gépjármű lopás vagy lopási kísérlet
esetén
gépjármű töréskár esetén
személyes tulajdonok gépjárműből
történő ellopása esetén
gépjárművezető sérülése vagy halála
esetén

Fedezi a bérautóban keletkezett töréskárt.

Töréskár biztosítás
Collision Damage Waiver (CDW)
Egyes országokban más néven:
(a) Vehicle Damage Cover (VDC)
(b) Loss Damage Waiver (LDW)
Ausztráliában,
Új-Zélandon, az Egyesült Államokban és
Kanadában

A meg nem váltható önrész mértéke:
▪
belföldi vállalati bérlés esetén - amennyiben a
keretszerződésben ettől eltérő feltételek nem kerülnek
rögzítésre - 10%, de minimum 100.000 Ft
káreseményenként
▪
egyéb esetben a pontos összeg az online foglalás
során az önrész táblázatra kattintva, kategóriák
szerint, EUR-ban feltüntetve tekinthető meg

▪

nem fedezi a gumiabroncsok, felnik,
antenna sérüléseiből, a nem megfelelő
üzemanyag-használat okozta
meghibásodásból eredő, illetve
semmilyen, a belső térben keletkezett
kárt

▪

az alábbiak be nem tartásából
származó minden felmerülő kárért
bérlő a kár teljes összegéig anyagi
felelősséggel tartozik
bérlő köteles a gépjárművet a
rendelkezésre álló összes eszközzel
megvédeni a lopással szemben, így azt
használaton kívül minden esetben
lezárni, a gépjárműben értéket nem
hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött
vagy zárt helyen parkolni, és
egyébként a gépjármű magára
hagyásakor fokozott körültekintést
tanúsítani

A biztosítás el nem fogadása esetén a bérlő anyagi
felelőssége önhibás töréskár esetén a kár
helyreállításának teljes költségéig terjed.

A gépjármű vagy annak egy része lopása vagy lopási
kísérlete esetére nyújt fedezetet.

Lopáskár biztosítás
Theft Protection (TP)
Egyes országokban más néven:
Vehicle Theft Cover (VTC)

Személyi balesetbiztosítás
Personal Accident Insurance (PAI)

Töréskár szuper biztosítás
Super CDW (SCDW)

Egyéb biztosítások
világszerte

▪

Lopáskár és totálkár káresemény esetén a bérlő
kárviselésének mértéke a gépjármű bruttó beszerzési
árának 10%-a, a vételi számla alapján.
A biztosítás el nem fogadása esetén a bérlő anyagi
felelőssége lopáskár esetén a kár helyreállításának teljes
költségéig terjed.

Érvényes:
▪
a gépjármű valamennyi utasára
▪
a bérleti szerződésben meghatározott időszakra
▪
a gépjárműben való tartózkodásra és az abból való kiill. beszállásra, területi korlátozás nélkül

▪

amennyiben a baleset időpontjában az
utasok száma a forgalmi engedélyben
bejegyzett, megengedett létszámot
meghaladta

▪

a megfelelő alapbiztosítás (CDW)
szerint

Külföldi bérlés előtt érdemes ellenőrizni, hogy az
utasbiztosításunk tartalmazza-e. Néhány országban a
személyi balesetbiztosítás a csomagokra is fedezetet
nyújt.
Az önrész mértéke, azaz a bérlő anyagi felelőssége a
teljes önrész megváltás igénylésével (SCDW) töréskár
esetén nullára csökkenthető.

Mire nyújt fedezetet?

Mire nem nyújt fedezetet?

Sok országban elérhetők egyéb, magasabb szintű
biztosítások, melyek még nagyobb fedezetet nyújtanak.

▪

a megfelelő alapbiztosítások (TP ill.
PAI) szerint

▪

a biztosítás csak a személyes
tulajdonban lévő tárgyakra terjed ki,
nem ide sorolandó bármilyen bérelt
vagy vállalati tulajdon

Lopáskár szuper biztosítás
Super TP (STP)

Személyi szuper
balesetbiztosítás
Super PAI (SPAI)

Személyes tulajdon védelme
Personal Effects Protection (PEP)

Kiegészítő
felelősségbiztosítás
Additional Liability Insurance (ALI)

A bérlő, és a bérlővel utazó közvetlen családtagok
személyes tárgyainak védelmét szolgálja.

Biztosítékot nyújt a bérautóval másik félnek okozott testi
sérülés, halál és a tulajdonban bekövetkezett kár esetére
1.000.000 USD-ig.

csak az Egyesült Államokban

* A Magyarországon is elérhető biztosítások feltételei más országokban eltérőek lehetnek. Külföldi bérlés előtt kérjük, hogy
ellenőrizze a helyi feltételeket.

