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Záradék 
Biztosítási díjengedmények - Káralakulástól függő díjvisszatérítés 
 
A jelen záradék alapján KIZÁRÓLAG a biztosítási szerződésben (ajánlaton, díjtájékoztatón) meghatározott  
1. Káralakulástól függő ELŐRE ELSZÁMOLT díjvisszatérítés VAGY 2. Káralakulástól függő UTÓLAGOS 
díjvisszatérítés irányadó az alábbi szabályozás szerint. 
 

1. Káralakulástól függő ELŐRE ELSZÁMOLT díjvisszatérítés 
 
A. A jelen záradék alapján a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak 

változatlan érvényben hagyása mellett a biztosító a biztosítási szerződésben (ajánlaton, adatközlőn, 
kötvényen) meghatározott vagyon- és felelősségbiztosítások tárgyidőszakra (megfigyelési időszakra) 
eső biztosítási díjából a megfigyelési időszak kárhányadának mértékétől függően a „Díjvisszatérítési 
táblázat”-ban meghatározott mértékű díjvisszatérítést számolja el a szerződő (díjfizető) részére. 
Határozott tartamú szerződés esetén a tárgyidőszak megegyezik a biztosítási tartammal. 

 
Díjvisszatérítési táblázat (eltérő megállapodás hiányában): 
 

Kárhányad  Díjvisszatérítés  
0 %  10 % 

 
A kárhányadot a biztosító az érintett fedezetekre nézve együttesen, összevontan vizsgálja. 
 
A megfigyelési időszak kárhányada ezen időszak kárráfordításának és biztosítási díjának a hányadosa. 
Kárráfordítás alatt az időszakban bekövetkezett biztosítási eseményekre történt kifizetések és a 
biztosító által képzett tartalékok együttes összege értendő. A kárhányadot a matematika általános 
kerekítési szabályai szerint egy tizedes jegy pontossággal, százalékban kifejezve határozza meg a 
biztosító, a megfigyelési időszak lejáratát követően. 
Igény esetén a kárkifizetésről a biztosító írásban tájékoztatja a szerződőt és azt a szerződő kifizetési 
igazolásként elfogadja. 

 
B.  A díjvisszatérítés alkalmazásának feltétele, hogy azon biztosítási időszak (megfigyelési időszak) alatt, 

amelyre a díjvisszatérítés vonatkozik a biztosítási szerződésben felsorolt biztosítási fedezet(ek) körébe 
tartozó biztosítási esemény nem következik be, vagy a kárhányad nem haladja meg a „Díjvisszatérítési 
táblázat”-ban feltüntetett legnagyobb mértéket. 

 
C.  A „Díjvisszatérítési táblázat”-ban feltüntetett legnagyobb mértékű káralakulástól függő 

díjvisszatérítést a biztosító a biztosítási időszak díjából előre levonja, feltételezve azt, hogy kárhányad 
nem fogja meghaladnia a „Díjvisszatérítési táblázat”-ban feltüntetett legkisebb mértéket. 

 
D. Amennyiben a megfigyelési időszak kárhányada meghaladja a „Díjvisszatérítési táblázat”-ban foglalt 

legnagyobb mértéket, úgy a Biztosítót megilleti az előre elszámolt engedmény összege.  
A Biztosító az őt megillető összeget a biztosítási szolgáltatás teljesítését követően érvényesíti oly 
módon, hogy a tárgyidőszakra eső biztosítási díjat az előre elszámolt engedménnyel megnöveli és a 
különbözetet kiszámlázza a szerződő (díjfizető) részére.  

 
A fentiek elfogadása (ajánlattétel) esetén a szerződő visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, 
hogy az előre elszámolt díjvisszatérítést a biztosító által kiállított számla alapján megfizeti. 
 
Jelen záradékban nem érintetteket illetően a biztosítási szerződésben foglaltak az irányadók. 
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2. Káralakulástól függő UTÓLAGOS díjvisszatérítés  
 
E. A jelen záradék alapján a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak 

változatlan érvényben hagyása mellett a biztosító a biztosítási szerződésben (ajánlaton, adatközlőn, 
kötvényen) meghatározott vagyon- és felelősségbiztosítások tárgyidőszakra (megfigyelési időszakra) 
eső biztosítási díjából a megfigyelési időszak kárhányadának mértékétől függően a „Díjvisszatérítési 
táblázat”-ban meghatározott mértékű díjvisszatérítést számolja el a szerződő (díjfizető) részére  
Határozott tartamú szerződés esetén a tárgyidőszak megegyezik a biztosítási tartammal. 

 
Díjvisszatérítési táblázat ( eltérő megállapodás hiányában): 
 

Kárhányad  Díjvisszatérítés  
0 %  10 % 

 
A kárhányadot a biztosító az érintett fedezetekre nézve együttesen, összevontan vizsgálja. 
 
A megfigyelési időszak kárhányada ezen időszak kárráfordításának és biztosítási díjának a hányadosa. 
Kárráfordítás alatt az időszakban bekövetkezett biztosítási eseményekre történt kifizetések és a 
biztosító által képzett tartalékok együttes összege értendő. A kárhányadot a matematika általános 
kerekítési szabályai szerint egy tizedes jegy pontossággal, százalékban kifejezve határozza meg a 
biztosító, a megfigyelési időszak lejáratát követően. 
Igény esetén a kárkifizetésről a biztosító írásban tájékoztatja a szerződőt és azt a szerződő kifizetési 
igazolásként elfogadja. 

 
F. A díjvisszatérítés alkalmazásának feltétele, hogy azon biztosítási időszak (megfigyelési időszak) alatt, 

amelyre a díjvisszatérítés vonatkozik, a biztosítási szerződésben felsorolt biztosítási fedezet(ek) körébe 
tartozó biztosítási esemény nem következik be, vagy a kárhányad nem haladja meg a „Díjvisszatérítési 
táblázat”-ban feltüntetett legnagyobb mértéket. 

 
G. A káralakulástól függő díjvisszatérítés kizárólag abban az esetben illeti meg a szerződőt, ha a 

biztosított a megfigyelési időszakot követő 60. napon belül írásban nyilatkozik az alábbiakról: 
 a vagyonbiztosítások vonatkozásában feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a 

biztosító felé, hogy a megfigyelési időszakban bekövetkezett károk alapján kárigényt (a már 
bejelentetteken túl) a továbbiakban nem érvényesít; 

 a felelősségbiztosítások vonatkozásában feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a 
biztosító felé, hogy a megfigyelési időszakban okozott és bekövetkezett károk/nem vagyoni 
sérelmek alapján biztosítási szolgáltatási igényt (a már bejelentetteken túl) a továbbiakban 
nem érvényesít, és a károsultak/sérelmet szenvedett felek felé saját maga téríti meg a 
károkat/sérelemdíjakat;  

 
H. A díjvisszatérítés összegét a biztosító a 3. pontban előírt nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül 

visszautalja a szerződő részére.  
 

Abban az esetben, ha a szerződő a tárgyévi biztosítási díjba kéri beszámítani a jelen záradék szerinti 
káralakulástól függő díjvisszatérítést, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatát a 4. pontban leírtak szerinti 
nyilatkozattal egyidejűleg, el kell küldenie a biztosítónak a biztosítási szerződésben rögzített címére.  
 
Jelen záradékban nem érintetteket illetően a biztosítási szerződésben foglaltak az irányadók. 

 
Allianz Hungária Zrt. 


