
Szemleszabályok KORONORA VÍRUS terjedése miatt  
Hatályos: 2020.03.23-tól visszavonásig 

 

Szemle kötelezettség és a szemle kötelezettség alóli kivételek 

 

CASCO ajánlat kötésekor – fő szabály szerint – a használt gépjárművet, minden 

jármű kategóriában szemlézni kell.  
 

NEM KELL SZEMLÉZNI a gépjárművet a következő esetekben:  

• Elsőként Magyarországon újonnan forgalomba helyezett (márkakereskedők által átadott) ún. 
„nullkilométeres autók”. („Nullkilométeres autóról” beszélünk, ha az autó az ajánlat felvételig 
legfeljebb 99 km-t futott, és a kockázatviselés kezdete a forgalomba helyezés napja, vagy legkésőbb 
a forgalomba helyezést követő első nap.) „Nullkilométeres autó” esetén – a szemle mellőzhetőségét 
alátámasztó igazolásként – az alábbi dokumentumok egyikét csatolni kell az ajánlati 
dokumentációhoz:  
o átadás-átvételi jegyzőkönyv, km óra állás rögzítésével, 
o forgalmi engedély másolata, 
o műszaki adatlap. 
 

• Biztosítási évfordulóval felvett ajánlatok esetén ha a szerződő folyamatos casco biztosítási 
előzményt igazol, ugyanazon gépjármű vonatkozásában az alábbiak szerint,  
o folyamatos, teljes körű fedezetre vonatkozó előzmény cascoval rendelkezik a szerződő, ÉS 
o az előzményt kezelő biztosító társaság nevéről (UNIQA előzményről is) valamint az előzmény 

kötvény számról nyilatkozik a szerződő, ÉS 
o az ajánlati dokumentációhoz csatolva van az előzmény kötvény vagy indexlevél, vagy az 

évfordulós díjértesítő másolata, ÉS  
o a szerződő az ajánlaton nyilatkozatot tesz a gépjármű sérülésmentességéről. 
 

• Előre mutató (+60 napos) kockázatviselés kezdettel felvett ajánlatok esetén, amennyiben biztosító 
váltás a szerződéskötés oka és ha a szerződő folyamatos casco biztosítási előzményt igazol, 
ugyanazon gépjármű vonatkozásában az alábbiak szerint,  
o folyamatos, teljes körű fedezetre vonatkozó előzménybiztosítással rendelkezik a szerződő, ÉS 
o az előzményt kezelő biztosító társaság nevéről (UNIQA előzményről is) valamint az előzmény 

kötvény számáról nyilatkozik a szerződő, ÉS 
o az ajánlati dokumentációhoz csatolva van az előzmény kötvény vagy az indexlevél, ill. az 

évfordulós díjértesítő másolata, ÉS  
o a szerződő az ajánlaton nyilatkozatot tesz a gépjármű sérülésmentességéről. 

     

• Egyéb okkal kötött, előre mutató (+60 napos) kockázatviselés kezdettel felvett ajánlatok esetén 
kötelező szemlézni a gépjárművet jelen szabályozás szerint.  

 

Kizárólag magyarországi hatósági jelzéssel ellátott, forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű 

szemlézhető. (Rendszámmal nem rendelkező vagy külföldi rendszámmal rendelkező használt 

gépjárműre készített szemle érvénytelen, ajánlat nem vehető fel!) 

 

Teendők gépjármű szemle esetén   

Fényképfelvételeket kell készíteni az alábbiak szerint.  

 

• 4 db-ot a jármű négy átlója mentén, az esetleges tetőablakot láttatva (1-2 kép), a négy átlós felvétel 
kiváltható a gépjármű minden oldaláról készített 4db felvétellel 

• a motorháztető felnyitása után, a zárhídról és mindkét lámpáról, azok lámpafüleit is láttatva  

• a kilométer-óra teljes állásról, makró funkcióval  

• középkonzolról, ahol a kezelőegységek ábrái egyértelműen látszanak: klímagomb jele, ülésfűtés, 
stb., valamint a rádió előlap legyen behelyezve!  

• 1-1 db fénykép a kulcsok tollazatának mindkét oldaláról és vájatáról, és a távirányítók mindkét 
oldaláról olvashatóan,  

• fontos: kézzel rámutatva az egyes sérülésekről (külön-külön, hiánytalanul) 

• A fent megjelölt képek minimálisan szükségesek az ajánlat mellé, tehát akár több kép is készíthető 
az adott gépjárműről. 


