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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  
 
aa) Természetes személy esetén 

Név: 
Anyja neve: 
Születési helye, ideje: 
Állandó lakcíme: 

 
ab) Civil szervezet, egyesület, felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: Szervezet) esetén 

Szervezet neve: 
Szervezet székhelye: 
Szervezet nyilvántartási száma: 
Szervezet adószáma: 

 
b) a Gépjármű adatai  

Gépjármű rendszáma: 
Gépjármű alvázszáma: 
Gépjármű gyártmánya: 
Gépjármű típusa: 

 
c) a Biztosítóra, illetve a biztosítási szerződésre vonatkozó adatok 

Biztosító neve: 
Biztosítási módozat neve: 
Biztosítási ajánlat/szerződés száma: 

 
A Szerződő kijelenti, hogy a Gépjármű megvásárlásához, vagy zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing, vagy 
operatív lízing keretében történő beszerzéséhez az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1062 
Budapest, Andrássy út 100., adószáma: 23833904-2-42, a továbbiakban: Támogató) „E-AUTO-
2021/lakossági” kódszámú, Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása lakosság, civil 
szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények részére” elnevezésű pályázat útján 
megszerezhető támogatást (a továbbiakban: Támogatás) vett igénybe.  
 
A Szerződő a fentiekre figyelemmel feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 
 
a)  a Támogató társbiztosítottként szerepeljen a CASCO szerződésben a Gépjármű forgalomba 

helyezésétől számított három éves időtartamra (a továbbiakban: Fenntartási időszak), 
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b) a CASCO szerződés kötvényébe első ranghelyen az alábbi záradék kerüljön: 
  
 „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által E-AUTO-2021 számon közzétett pályázati kiírásban 

foglaltak alapján, a jármű biztosítási eseményből származó, fenntartási időszakban bekövetkező 
minden olyan kár esetén, amely a jármű forgalomból történő kivonását eredményezi (pl.: totálkár, 
elemi kár, eltulajdonítás esetén), a biztosító a kártérítés összegéből elsődlegesen a támogatás 
időarányosan csökkentett összegét és annak kamatait a Támogató javára teljesíti. 
Támogató neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
Támogató adószáma: 23833904-2-42” 

 

A Szerződő tudomásul veszi, hogy támogatás időarányosan csökkentett összegének a számítási módja 
a Fenntartási időszak kezdetétől a következő: 
 
1. év folyamán: a megítélt támogatás 100 %-a, 
2. év folyamán: a megítélt támogatás 80 %-a, 
3. év folyamán: a megítélt támogatás 60 %-a, 
 
A Szerződő tudomásul veszi, hogy a CASCO szerződés alapján a Biztosító a fentieknek (a kötvény 
záradékában foglaltaknak) megfelelően elsőként a Támogatónak teljesíti a biztosítási szolgáltatást, 
további kifizetéseket kizárólag a Támogató részére történt kifizetés teljesítése utáni fennmaradó 
összegből teljesít.  A Biztosító a Támogatónak járó összeg kifizetését követően a biztosítási összeg 
fennmaradó részéből egyebekben a CASCO szerződésben meghatározottak szerint nyújt szolgáltatást.  
 
Amennyiben a CASCO szerződésbe további társbiztosított - például gépjármű-finanszírozó pénzügyi 
szolgáltató - van bejegyezve, a Biztosító akkor is a Támogató 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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