
Tisztelt Kedvezményezettek és Kereskedők! 

 

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy az elektromobilitási programokhoz kapcsolódó 

támogatói átadás-átvétel következtében az E-AUTO-2021 Pályázati konstrukciók Támogatója 

és ezáltal a megkötendő Casco biztosításokon a társbiztosított/zálogjogosult a HUMDA 

Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. szükséges, hogy 

szerepeljen a 2022. február 15-től forgalomba helyezett elektromos gépjárművek esetén. 

 

  

1. E-AUTO-2021/GT: 

 

A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos gépjárműnek érvényes teljes körű 

(töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár, stb.) Casco biztosítással kell rendelkeznie. A 

biztosítási kötvényben rögzíteni kell, hogy a forgalomból való kikerülés esetén a biztosítási 

összegből a támogatás időarányosan csökkentett összege – kamatokkal növelten – a Támogató 

számára kifizetésre kerül.  

 

A CASCO kötvényeken első ranghelyen feltüntetendő záradék szövege: 

 

„A CASCO kötvényeken első ranghelyen feltüntetendő záradék szövege: „A Humda Zrt. 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: HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség 

Zrt. 

Támogató adószáma: 25427385-2-41 

Támogató bankszámlaszáma: 10300002-10146518-00044901 (MKB Bank Nyrt.) 

 

Amennyiben a fenti záradék hiányzik a CASCO kötvényről és az már nem pótolható, a 

támogatás nem fizethető ki az adott elektromos gépjármű vonatkozásában. Támogatás 

időarányosan csökkentett összegének számítási módja a fenntartási időszak kezdetétől: 1. év 

folyamán a megítélt támogatás 100%-a, 2. év folyamán a megítélt támogatás 80%-a, 3. év 

folyamán a megítélt támogatás 60%-a.” 

 

2. E-AUTO-2021/Lakosság: 

 

A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos gépjárműnek érvényes teljes körű 

(töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár, stb.) Casco biztosítással kell rendelkeznie. A 

biztosítási kötvényben rögzíteni kell, hogy a forgalomból való kikerülés esetén a biztosítási 

összegből a támogatás időarányosan csökkentett összege – kamatokkal növelten – a Támogató 

számára kifizetésre kerül.  

 

A CASCO kötvényeken első ranghelyen feltüntetendő záradék szövege: 

 

„A CASCO kötvényeken első ranghelyen feltüntetendő záradék szövege: „A Humda Zrt. 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: HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség 

Zrt. 

Támogató adószáma: 25427385-2-41 

Támogató bankszámlaszáma: 10300002-20608064-70073285 (MKB Bank Nyrt.) 

 

Amennyiben a fenti záradék hiányzik a CASCO kötvényről és az már nem pótolható, a 

támogatás nem fizethető ki az adott elektromos gépjármű vonatkozásában. Támogatás 

időarányosan csökkentett összegének számítási módja a fenntartási időszak kezdetétől: 1. év 

folyamán a megítélt támogatás 100%-a, 2. év folyamán a megítélt támogatás 80%-a, 3. év 

folyamán a megítélt támogatás 60%-a.” 

 

 

3. E-AUTO-2021/Taxi: 

 

A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos gépjárműnek érvényes teljes körű 

(töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár, stb.) Casco biztosítással kell rendelkeznie. A 

biztosítási kötvényben rögzíteni kell, hogy a forgalomból való kikerülés esetén a biztosítási 

összegből a támogatás időarányosan csökkentett összege – kamatokkal növelten – a Támogató 

számára kifizetésre kerül.  

 

A CASCO kötvényeken első ranghelyen feltüntetendő záradék szövege: 

 

„A CASCO kötvényeken első ranghelyen feltüntetendő záradék szövege: „A Humda Zrt. 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: HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség 

Zrt. 

Támogató adószáma: 25427385-2-41 

Támogató bankszámlaszáma: 10300002-10146518-00034902 (MKB Bank Nyrt.) 

 

Amennyiben a fenti záradék hiányzik a CASCO kötvényről és az már nem pótolható, a 

támogatás nem fizethető ki az adott elektromos gépjármű vonatkozásában. Támogatás 

időarányosan csökkentett összegének számítási módja a fenntartási időszak kezdetétől: 1. év 

folyamán a megítélt támogatás 100%-a, 2. év folyamán a megítélt támogatás 80%-a, 3. év 

folyamán a megítélt támogatás 60%-a. 

 

 

Üdvözlettel, Humda Zrt. 


