Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmét a károkozásért felelős üzembentartó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződése alapján benyújtott bérgépjármű költségigények elbírálásával és
térítésével összefüggő fontos tudnivalókra.
Kérjük, olvassa el figyelmesen tájékoztatónkat, mellyel segítségére kívánunk lenni abban, hogy az Önt
ért káresemény miatt minél kevesebb teendője és kellemetlensége adódjon.
Milyen szempontokat veszünk figyelembe az elbírálás során?









Felmerül-e jövedelemveszteség a bérgépjármű igénybevétele nélkül?
A bérgépjármű igénybevételével felmerült költség magasabb-e, mint a bérlet hiányában
felmerülő jövedelemveszteség?
Tömegközlekedési eszközzel és esetenként taxival megoldható-e a sérült gépjármű hatékony
helyettesítése?
Mozgáskorlátozott károsult esetében, a Biztosító indokolt esetben biztosítja az arányos és
méltányos előnyben részesítés lehetőségét.
A károsult vagy családtagjai tulajdonában lévő más gépjárművek száma.
A károsodott gépjármű használatának igazolt rendszeressége.
A fizetendő/fizetett bérleti díj és az átlagos piaci bérleti díjak aránya.
A bérelt gépjármű és a sérült gépjármű kategóriája.

Mikor indokolt a gépjármű bérleti díjának a megtérítése?




A bérleti díj, mint a kárenyhítéshez szükséges költség megtérítése indokolt, ha a károsult a
munkáját csak így tudja ellátni;
Amennyiben a gépjármű a jövedelemtermelő tevékenység folytatásához szükséges, a
bérgépjármű költségének megtérítése ugyancsak indokolt;
Indokolt a bérgépjármű költség megtérítése abban az esetben is, ha a gépjármű igénybevételével
nagyobb (további) károk előzhetők meg;

Milyen mértékig térítjük meg az autókölcsönzés költségét?





A sérült gépjármű optimális javítási idejére számított bérleti díj erejéig;
(Optimális javítási idő alatt az az idő értendő, amely a jármű javításához technológiailag
szükséges. Az optimális javítási idő számításakor nem vehető figyelembe a javító kapacitásbeli
hiányosságaiból és az alkatrészellátás zavaraiból eredő késedelem.)
Az átlagos piaci bérleti díjak figyelembevételével, azokat meg nem haladó mértékben;
Önköltség (guruló költség) levonásával, kivéve a sérült gépjárműnél legalább eggyel alacsonyabb
kategóriájú gépjármű bérlete esetén.
(Guruló költség alatt azt értjük, hogy amíg a károsult másik járművet használ a saját gépjárműve
helyett, addig a járművében kisebb mértékű amortizáció, értékcsökkenés keletkezik. Az
értékcsökkenés szoros összefüggésbe van a jármű forgalmi értékével. Minél magasabb egy jármű
forgalmi értéke – a forgalmi értékvesztést leíró exponenciális görbéből adódóan – annál nagyobb
egy napra vetítve az autó értékcsökkenése. Ennek alapján a Biztosító 15-25% között határozza
meg a guruló költség szokás mértékét. Nagyobb értékű személygépkocsi esetében a magasabb
értéket, kisebb értékű autónál pedig az alacsonyabb értéket vesszük alapul.)

Milyen dokumentumokra van szükségünk az igény elbírálásához?


Szíveskedjék honlapunkon figyelmesen elolvasni az „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási káreseményben megsérült gépjármű esetén a bérgépjármű
igénybevételével kapcsolatos kártérítési igény felmérésére vonatkozó adatkezeléshez” elnevezésű
dokumentumot (elérhető a https://www.wabererbiztosito.hu/karrendezes.aspx web oldalon),
amelyben – egyebek mellett - a kezelt személyes adatok köréről, céljáról, jogalapjáról és
időtartamáról nyújtunk felvilágosítást.

Amennyiben a fenti tájékoztatás tartalmával kapcsolatban kérdése merülne fel, munkatársaink
készséggel állnak rendelkezésére.

