Mennyit érhetnek ezek az extrák?
Paraméterek

Suzuki Casco
térítés

Extrák nélküli
casco térítés*

Meddig javít? (Kárkori érték 100%, ill. 60% közötti különbség)

3 714 000 Ft

2 228 400 Ft

Cserejármű térítése az adott javítás indokolt idejére

20 000 Ft

0 Ft

100.000 Ft értékű utasvisszatartó rendszer avultatásmentes új értékű
cseréje márkaszervizben, ill. 7% avultatásos térítés

100 000 Ft

93 000 Ft

Suzuki Casco+ termékben kiemelt tartozékok kárainak térítése, pótdíj meg zetése
nélkül (pl. tolatókamera, légkondicionáló, 17” könnyűfém keréktárcsák becsült
értéke, összesen 410.000 Ft alapján)

300 000 Ft

0 Ft

300.000 Ft értékű alkatrész avultatás-mentes térítése 6 éves korig,
ill. 7% avultatásos térítés

300 000 Ft

279 000 Ft

Önrész átvállalási lehetőség teljesülése 10%, de minimum
200.000 Forint választott önrészesedés esetén

100 000 Ft

0 Ft

Autómentési, szállítási költségek térítése 300.000 Forint értékhatárig

300 000 Ft

0 Ft

+

-

+ önrészmentes üvegkár opció
+ lopásveszély esetén zárcsere térítés

+

-

+ indokolt esetben tárolási költségek térítése

+

-

1 120 000 Ft

372 000 Ft

Összesen (ennyit térítene a biztosító a fenti tételek esetében)

*A Suzuki Casco+ extra szolgáltatásokat nem tartalmazó, a Suzuki Casco termékben
kiemelt tartozéknak minősülő felszereltségre nem kiterjedő, avultatást alkalmazó
Casco térítés.
A fenti kalkuláció-bemutatót egy 2015. május 20-án Magyarországon elsőként forgalomba
helyezett, 18.200 km futásteljesítményű, Suzuki Vitara 1.6 GL Plusz személygépjárműre
készítettük el, EuroTax értékadatok alapján, 2016.06.01. vonatkoztatási idővel, 4.810.000
Ft újkori érték gyelembe vételével.
A fenti – szimulált – káresemény esetén a Suzuki Casco+ akár 748.000 Forinttal több
kártérítést zethet Önnek egy, a Suzuki Casco+ casco extra szolgáltatásokat nem tartalmazó és a Suzuki Casco+ esetében extra felszereltségként meghatározott felszereltséget
pótdíjmentesen nem térítő, átlagosan 7% avultatást alkalmazó casco termékkel szemben.
A 100%-os javíthatóságnak köszönhetően akár több mint 1 millió Forinttal nagyobb kár
esetén is kijavítjuk autóját egy 60% javíthatósági határt kínáló casco biztosítással szemben, így nem kell roncsként értékesítenie azt.

