
KGFB kárrendezés
A KGFB jogviszony alanyai a biztosító, a biztosított 
és a károsult. A biztosítási szerződés alapján a biz
tosított követelheti a biztosítótól, hogy az általa 
okozott károk károsult felé történő megtérítését 
átvállalja ( a szerződésben megállapított mértékig).

A KGFB kárrendezést kérjük abban az esetben 
jelölje a kárbejelentőn, ha:

  kettő vagy több jármű ütközött és
  a felelősség kérdése nem vitatott, az okozó 

elismerte a felelősséget a balesetért
  kitöltésre került a kéksárga baleseti bejelentő

CASCO kárrendezés
Vagyonbiztosítás, amely a biztosított gépjárműben 
bekövetkezett különböző típusú károkra nyújt 
fedezetet (pl. törés, üveg, lopás, stb.) általában 
önrész kikötésével.

A CASCO kárrendezést kérjük abban az esetben 
jelölje a kárbejelentőn, ha:

  két vagy több jármű ütközése esetén a saját 
gépjárművel okozott kárért Ön (a gk. vezető) 
a felelős
  saját hibás káresemények esetén (pl. figyel
metlen parkolási balesetek, idegen tárggyal 
ütközés)
  üvegkárok (kavicsfelverődés okozta sérülés, 
betört oldalüveg)
  az okozó ismeretlen (pl. parkoló autóhoz 
visszatérve sérülten találta a járművet és 
az okozó nem hagyta meg elérhetőségét)

ELŐZETESEN CASCO BIZTOSÍTÁS TERHÉRE 
történő kárrendezés (röviden ELŐ CASCO)

Az ELŐ CASCO kárrendezést kérjük abban az 
esetben jelölje a kárbejelentőn, ha:

  a felelősség kérdése vitatott, a másik fél nem, 
vagy csak részben ismerte el a felelősséget 
az okozott kárért, balesetért
  rendőri intézkedés történt, de a jegyzőkönyv 
nem tartalmazza, hogy ki a hibás az okozott 
balesetért
  kéksárga baleseti bejelentő nem került 
kitöltésre
  az okozó jármű külföldi rendszámmal rendelkezik
  három, vagy annál több jármű ütközése esetén

Az ELŐ CASCO kárrendezésnek a CASCO kárren
dezéshez hasonlóan önrész vonzata van, azonban 
a KGFB kárrendezéssel ellentétben az ügyintézési 
idő rövidebb, ennek köszönhetően a gépkocsi 
javítására előbb sor kerülhet. A CASCO biztosító 
kártérítési igényt nyújt be az okozó biztosítójának 
a javítási számla alapján. Amennyiben az okozó 
biztosítója utólag megtéríti a javítás költségeit, 
az önrész megtérítéséről is gondoskodnak. 
Ebben az esetben Társaságunk jóváírja a korábban 
kiszámlázott CASCO önrészt.

BUSINESS LEASE CALL CENTER
Elérhető munkanapokon 8:3017:00 között 
+36 1 600 0999 | callcenter@businesslease.hu
 
Biztosítással, kárrendezéssel kapcsolatos kérdéseit 
az insurance@businesslease.hu email címre 
várjuk.

KGFB, CASCO, vagy ELŐ CASCO? 
Melyik kárrendezési típust válasszam?
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