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Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutat-
ni a KÖBE FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁSÁT. Célunk, hogy
közérthetô módon magyarázzuk el a biztosító fô szolgáltatá-
sának lényegét, különösen nagy hangsúlyt fektetve a speciá-
lis szabályokra és feltételekre, valamint az alkalmazott korlá-
tozásokra. Szeretnénk egyértelmûvé tenni, hogy pontosan
milyen feltételekkel és hogyan köthetô meg ez a biztosítás,
mikor, mire és mennyit fizet a biztosító, végül kitérünk arra is,
hogy melyek azok az esetek, amelyek nem tartoznak a biz-
tosítási védelem hatálya alá. Fontos azonban, hogy az Ügy-
féltájékoztató nem helyettesíti a biztosítási feltételeket, ezért
kérjük, hogy tájékoztatónkkal együtt, minden esetben a felté-
teleket is olvassa át. Amennyiben kérdése merülne fel a
FLOTTA CASCO biztosításával kapcsolatban, telefonos ügy-
félszolgálatunkon (+36-1-433-1180) szívesen állunk rendel-
kezésére.

1. A biztosító

Név: KÖBE Közép-európai
Kölcsönös Biztosító Egyesület

Székhelye: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
Internet: www.kobe.hu
E-mail: kobe@kobe.hu

admin@kobe.hu (adminisztrációs ügyek)
kar@kobe.hu (kárrendezés)

Telefon: +36-1-433-1180
Jogi forma: Egyesület
Cégjegyzékszám: 9. Pk. 61. 110/1996
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Cím: 1013 Bp., Krisztina krt. 39.
Lev. cím: H-1534 Bp. BKKP Pf. 777.
Telefon: +36-1-489-9100
Telefax: +36-1-489-9102
web: http://felugyelet.mnb.hu

2. A biztosítás

A KÖBE Flotta Casco biztosítása több – akár különbözô ka-
tegória típusba tartozó – jármû, egy szerzôdésben történô,
csoportos fedezetbevonására alkalmas biztosítás, amely va-
lamennyi biztosított jármûre egységes feltételek szerint nyújt
biztosítási védelmet.

A biztosítás amellett, hogy a leggyakrabban elôforduló tipikus
casco töréskárokra, tûz- és elemi károkra, rongálási és lopá-
si károkra is fedezetet nyújt, segítséget jelent a közvetlen
károkozással kapcsolatos további járulékos költségek átvál-
lalásában is. Lehetôséget nyújt továbbá a biztosított jármû-
vel közvetlenül végzett bizonyos tevékenységi kockázatok
áthárítására is.

A biztosítás csoportos szerzôdési jelleggel mûködik, rugal-
masan alakítható, a biztosított flották évközi változása
könnyen kezelhetô.

A KÖBE Flotta Casco biztosítása egyaránt biztonságos meg-
oldást jelent mind belföldön, mind az ország határain kívül,
Európa útjain közlekedô gépjármûvek vonatkozásában.

3. A biztosítási szerzôdés

A biztosítási szerzôdés az Ön által, az ajánlaton megadott
adatok alapján jön létre. Ezeket az információkat a biztosító
utóbb, külön nem ellenôrzi, ezért különösen fontos, hogy
szerzôdéskötéskor mindig a valóságnak megfelelô adatokat
adja meg, hiszen csak ebben az esetben lesz teljes a bizto-
sítási védelem.

A biztosítás szerzôdôje természetes személy vagy vállalko-
zás lehet.

A biztosítási szerzôdés a felek írásbeli megállapodásával jön
létre, a biztosító a létrejött szerzôdésrôl kötvényt/elektronikus
kötvényt állít ki.

A biztosítási szerzôdésben a szerzôdô díjfizetésre, a biztosí-
tó pedig – a szerzôdésben foglalt biztosítási események, biz-
tosítási feltételek szerinti bekövetkezése esetén – biztosítási
szolgáltatás teljesítésére kötelezi magát.

4. Biztosítási idôszak és tartam

A szerzôdés határozatlan tartamú, a tartamon belüli biztosí-
tási idôszak egy év, a biztosítási évforduló az elsô kockázat-
viselési kezdet napja, amely mindig a soron következô bizto-
sítási idôszak elsô napja is egyben.

Jelen biztosítás területi hatálya a szerzôdô szerzôdéskori
választása alapján Magyarországra vagy a Nemzetközi Zöld-
kártya Egyezmény tagországaira terjed ki, illetve külön pótdíj
megfizetése ellenében, további országokra is kiterjeszthetô.

5. Kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselésének (veszélyviselésének) kez-
dete az az idôpont, amelytôl kezdôdôen a biztosító átvállalja
a biztosítási szerzôdésben meghatározott kockázatokat. Koc-
kázatviselés kizárólag érvényesen létrejött szerzôdés eseté-
ben indulhat meg.

A biztosító kockázatviselésének legkorábbi kezdete az aján-
lat aláírását követô nap nulla (0.00) órája, amennyiben a fe-
lek halasztott kockázatviselésben külön nem állapodnak
meg, feltéve, hogy az ajánlatot annak beérkezésétôl számí-
tott 15 napon belül a biztosító változatlan tartalommal elfo-
gadta vagy arra nem nyilatkozott.

Ügyféltájékoztató
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Halasztott kockázatviselés esetén a biztosító kockázatvise-
lésének kezdete az ajánlaton feltüntetett idôpont.

A szerzôdés tartama alatt a biztosításba újonnan bevont jár-
mûvek vonatkozásában a biztosító kockázatviselése a vo-
natkozó fedezet elfogadását és visszaigazolását követô nap
nulla órájától kezdôdik.

6. Díjfizetés

A biztosítás díját a biztosító biztosítási idôszakonként hatá-
rozza meg. A KÖBE Flotta Casco biztosítása éves díjú. Az
éves díj negyedéves, féléves részletekben, vagy 600 ezer
forintot meghaladó éves díj esetén havonta is fizethetô. A
díjfizetési gyakoriság az ajánlaton és a biztosítási kötvényen
kerül meghatározásra.

A biztosítás éves díja jármûvenként szerzôdéskötéskor, a
jármû díjszámítási értéke alapján kerül megállapításra, a vá-
lasztott önrészesedés, az esetlegesen alkalmazott kedvez-
mények/pótdíjak, valamint a záradékokban rögzített speciális
feltételek díjtételeinek, továbbá egyéb, a kockázatot befolyá-
soló tényezôk díjtételeinek figyelembevételével, az összes
biztosított jármûre egy összegben.

A szerzôdés tartama alatt fedezetbe vont jármûvek vonatko-
zásában a biztosítási díjat idôarányosan, az adott jármû koc-
kázatviselésének kezdetétôl, a folyó biztosítási idôszak utol-
só napjáig kell megfizetni.

Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg,
a szerzôdés – valamennyi biztosított jármû vonatkozásában
– a díjjal arányos idôtartamra marad fenn.

A biztosítási idôszak alatt a fedezetbôl kivont jármûvek már
megfizetett biztosítási díja a kivonás napjáig illeti meg a biz-
tosítót, a fennmaradó, és már befizetett biztosítási díj idôará-
nyos részének vonatkozásában a biztosító díjbetudást alkal-
maz, vagy visszafizeti azt a szerzôdônek.

Szerzôdô köteles a kötvényen meghatározott biztosítási dí-
jat a szerzôdés szerinti gyakorisággal és díjfizetési módon,
legkésôbb az esedékesség idôpontjában megfizetni.

Szerzôdô jogosult az általa a szerzôdéskötéskor, vagy a
szerzôdés tartama alatt választott díjfizetési gyakoriságot és
díjfizetési módot megváltoztatni. A szerzôdô által írásban be-
nyújtott módosítási igényt a biztosító legkorábban a módosí-
tási igény – a biztosító kötvénykiállításra jogosult szervéhez
történô – beérkezését követô harmincadik nap utáni elsô
esedékességkor érvényesíti.

A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésekor ese-
dékes.

A biztosítás folytatólagos díja mindig annak az idôszaknak
az elsô napján esedékes, amelyre a díj, vagy díjrészlet vo-
natkozik.

A soron következô biztosítási idôszakra vonatkozó díjat a
biztosító köteles az új, soron következô biztosítási idôszak
megkezdése elôtt legalább hatvan nappal, írásban a szerzô-
dô tudomására hozni.

Amennyiben a szerzôdô a biztosító által javasolt díjon a szer-
zôdést nem kívánja fenntartani, a biztosítási szerzôdést a
biztosítási idôszak végére fel is mondhatja.

Amennyiben a szerzôdô a módosított díjat írásban nem uta-
sítja vissza, úgy azt a biztosító elfogadottnak tekinti.

Bármely biztosított jármûvet ért bármely biztosítási esemény be-
következése esetén a biztosító a teljes biztosítási szerzôdés tel-
jes biztosítási idôszakára járó díjának megfizetését követelheti.

A díjnemfizetéssel megszûnt biztosítási szerzôdést, a bizto-
sítási díj utólagos, a szerzôdés megszûnését követô megfi-
zetése nem helyezi újra hatályba.

7. Önrészesedés

Jelen biztosítási szerzôdés a szerzôdô által szerzôdéskötés-
kor választott – szerzôdés vagy jármû kategória szinten meg-
határozható – önrész-kombinációval köthetô.

A szerzôdô által választott önrész-kombináció összegszerû
értékeit a biztosítási szerzôdés (ajánlat, kötvény) tartalmazza.

A szerzôdés tartama alatt a biztosításba újonnan bevont jár-
mûvek önrészesedése a szerzôdéskötéskor kialakított ön-
rész-sémába illeszkedik.

Amennyiben az újonnan fedezetbe vont jármû olyan jármû
kategóriába tartozik, amely korábban nem volt biztosítva, a
vonatkozó önrész-kombináció szabadon megválasztható.

A szerzôdéskötéskor, illetve a szerzôdés tartama alatt kiala-
kított önrész-séma legkorábban a biztosítási évfordulón mó-
dosítható. Az önrész módosítására mindkét fél javaslatot te-
het, írásban a biztosítási évfordulót legalább hatvan nappal
megelôzôen.

A szerzôdés feltételei szerint vonatkozó önrészt – a GFB kár
avultatás biztosítási esemény kivételével – a biztosító a kár-
eseményenkénti kárösszegbôl minden esetben levonja.
Önrész levonás címén a biztosító a %-ban, illetve forintban
megállapított önrész mérték alapján számított magasabb
összeget érvényesíti.

Az önrészesedés mértékét el nem érô károkat a biztosító
nem téríti meg.

8. Biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek minôsül és megtéríti a biztosító az
alábbi károkat:

• töréskár
• rongálás
• elemi és tûzkár
• lopáskár / rablás
• üvegkár
• sérült jármû szállítása, tárolása
• ismételt forgalomba helyezés
• GFB értékvesztés

a különös feltételekben részletezett szabályok szerint.
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9. Biztosított jármû szerzôdéskötéskor
figyelembevett értéke

A biztosított jármû szerzôdéskötéshez szükséges értékét a
szerzôdô köteles meghatározni, vagy arról nyilatkozni, az
adott jármû beszerzéskori új értéke alapján.

A beszerzéskori új érték összegszerûségét a szerzôdônek hi-
teles bizonylattal (pl. számla, finaszírozási-, adásvételi szer-
zôdés) kell alátámasztania.

Amennyiben a biztosítandó jármû beszerzéskori új értéke
nem alátámasztható, vagy a szerzôdô azt nem kívánja meg-
határozni, szerzôdéskötéskor a biztosító által javasolt érték
is alkalmazható, abban az esetben, ha a szerzôdô írásban
nyilatkozik arról, hogy a biztosítandó jármû beszerzéskori új
értéke nem haladja meg a biztosító által javasolt értéket.

A beszerzéskori új érték meghatározásának módja jármû-
csoportonként eltérô.

Személygépjármûvek esetén a biztosítandó jármû ÁFA-val
növelt bruttó új értékét, haszongépjármûvek, autóbuszok és
pótkocsik esetén a jármû ÁFA-nélküli nettó új értékét kell fi-
gyelembe venni a beszerzéskori új érték meghatározásánál,
az alábbiak szerint:

� Személygépjármûvek és motorkerékpárok esetén: Az új
érték a biztosítandó jármû beszerzéskor aktuális, az extra
tartozékok bruttó értékével növelt, EUROTAX szerinti –
szezonális, akciós vagy egyedi kedvezménnyel nem csök-
kentett – BRUTTÓ ÚJ ÉRTÉKE. Amennyiben a jármû
EUROTAX szerinti besorolása nem lehetséges, a díjszá-
mítási értéket a biztosítandó jármûhöz hasonló mûszaki
paraméterezettségû más típusokkal történô összehason-
lítás vagy a vételi számla alapján kell meghatározni.

� Haszongépjármûvek, autóbuszok és pótkocsik esetén: Az
új érték a biztosítandó jármû beszerzéskor aktuális, az ext-
ra tartozékok bruttó értékével növelt, EUROTAX szerinti –
szezonális, akciós vagy egyedi kedvezménnyel nem
csökkentett – NETTÓ ÚJ ÉRTÉKE. Amennyiben a jármû
EUROTAX szerinti besorolása nem lehetséges, a díjszá-
mítási értéket a biztosítandó jármûhöz hasonló mûszaki
paraméterezettségû más típusokkal történô összehason-
lítás vagy a vételi számla alapján kell meghatározni.

Amennyiben a biztosítási szerzôdésben a szerzôdô által
megadott beszerzéskori új érték kisebb, mint a jármû bizto-
sítási szerzôdés megkötésének idôpontjában aktuális való-
ságos (tényleges) értéke, a biztosító a szerzôdô által meg-
adott új érték és a szerzôdéskötéskor érvényes valóságos
(tényleges) érték arányában nyújt térítést.

Amennyiben a szerzôdô által megadott új érték nagyobb,
mint a jármû szerzôdéskötéskori valóságos (tényleges) új ér-
téke, a biztosítási szerzôdés a valóságos (tényleges) új érté-
ket meghaladó rész vonatkozásában semmis, a díjat ennek
megfelelôen le kell szállítani.

Amennyiben a biztosítási szerzôdésben a szerzôdô nyilatko-
zatával megerôsített szerzôdéskötéskor alkalmazott érték ki-
sebb, mint a jármû biztosítási szerzôdés megkötésének idô-
pontjában aktuális valóságos (tényleges) értéke, a biztosító

a szerzôdéskötéskor alkalmazott érték és a szerzôdéskötés-
kor aktuális (tényleges) érték arányában nyújt térítést.

10. A biztosító szolgáltatása

A biztosítási szerzôdésben (ajánlaton, kötvényben) megha-
tározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a bizto-
sító az alábbi szabályok figyelembevételével téríti meg a ke-
letkezett kárt.

Helyreállítási költségek térítése (belföldi károk esetén)

Megtéríti a biztosító a biztosítási esemény következtében
keletkezett károsodások – magyarországi javítómûhelyben,
vagy hivatalos márkaszervizben elvégzett, a gyári javítási
technológia szerinti helyreállítás – számlával igazolt költsé-
geinek önrésszel csökkentett részét.

A biztosító folyó biztosítási idôszakra vonatkozó – az önrész
levonása nélkül megállapított – helyreállítási költség címén
teljesített térítésének felsô határa egy adott biztosított jármû
tekintetében nem haladhatja meg a jármû – adott idôszak-
ban tekintett, elsô – káridôponti értékének 80%-át.

Amennyiben a helyreállítás nem márkaszervízben történik, a
biztosító a javítás magyarországi átlagos árszínvonalának
megfelelô mértékû, számlával igazolt költségét téríti meg.

Szerzôdô felek a becsült kárérték tekintetében, bizonylatok hi-
ányában megállapodást is köthetnek, ám az utasvédelmi be-
rendezések (pl. légzsák, biztonsági öv stb.) kizárólag márka-
szervizben elvégzett csere esetén, a márkaszerviz számlája
alapján kerülnek megtérítésre.

Számla nélküli helyreállítás esetén a biztosító a javítóiparban
a kár idôpontjában meglévô standardok figyelembevételével
kalkulált, nettó helyreállítási költséget téríti meg.

A káreseménnyel kapcsolatosan felmerült általános forgalmi
adót (ÁFA) a biztosító kizárólag abban az esetben téríti meg,
ha a biztosított az adott vagyontárgy vonatkozásában nem
jogosult az ÁFA visszaigénylésére.

A biztosító a helyreállítás költségeibôl nem von le értékemel-
kedést, vagyis új alkatrészekkel történô helyreállítás esetén
a beépített új alkatrészek miatti értéknövekedést figyelmen
kívül hagyja.

Amennyiben a sérült alkatrész illetve tartozék javítható len-
ne, de azt a helyreállítás során újjal pótolták a biztosító az
ebbôl eredô többletköltségeket nem viseli.

Amennyiben a sérült alkatrész, illetve tartozék a biztosítási
eseményt megelôzôen már sérült, javított, vagy kijavítatlan,
illetve szakszerûtlenül javított volt, a biztosító az új alkatrész,
tartozék árából jogosult az értékemelkedést levonni.

Sérült akkumulátor, gumiabroncs, kopó-forgó alkatrészek a
jármû életkorára való tekintet nélkül minden esetben káridô-
ponti értéken térülnek.

A biztosítási esemény következtében szükségessé vált fé-
nyezés esetén a biztosító kizárólag a sérült felületek fénye-
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zésének költségét téríti meg, a sérült, javított felület nagysá-
gának (kiterjedtségének) megfelelô mértékben. Jelen biztosí-
tás kapcsán az úgynevezett melléfényezés költségeit a biz-
tosító nem téríti meg. A karosszéria teljes fényezésének költ-
ségét a biztosító kizárólag abban az esetben téríti meg, ha
azt a gyári javítási technológia elôírja, vagy ha a sérült felü-
let nagysága a jármû teljes külsô felületének több, mint 70%-a.

A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a sérült jármûben ke-
letkezett értékcsökkenésre.

Külföldön bekövetkezett szükségjavítási költségek

Külföldön bekövetkezett biztosítási eseménnyel összefüg-
gésben az üzem-, menet- és/vagy mozgásképtelenné vált
jármû minimális önrész mértékét meghaladó szükségjaví-
tásának költségeit a biztosító közvetlenül a javítónak téríti
meg, a vonatkozó önrész levonása nélkül.

A vonatkozó önrészt a kár hazai, végleges rendezése során
érvényesíti a biztosító, vagy amennyiben erre nem kerül sor,
a biztosított köteles azt 30 napon belül visszafizetni a bizto-
sítónak.

A biztosított jármû végleges megjavítása csak Magyarorszá-
gon történhet, kivéve ha a biztosított bizonyítja, hogy a bizto-
sított jármû külföldön történô javítása gazdaságosabb meg-
oldást jelent, vagy ha a biztosított írásos kérelme alapján a
biztosító ezt engedélyezi.

Külföldön felmerült helyreállítási költségek

Amennyiben a sérült jármû végleges megjavítása külföldön
valósul meg, a helyreállítási költségek vonatkozásában a
biztosító a magyarországi javítómûhelyben vagy hivatalos
magyarországi márkaszervizben végzett helyreállítás költsé-
geinek megfelelô összeget térít, az önrész levonását követô-
en.

Pótlási költségek térítése

A biztosító a jármû önrésszel csökkentett pótlási értékét té-
ríti meg, amennyiben a biztosított jármûvet ellopták, elrabol-
ták, és az a jogerôs rendôrségi nyomozást megszüntetô ha-
tározat kézhezvételétôl számított 60 napon belül nem került
meg.

A pótlási érték a jármû káresemény idôpontja szerinti – a
gyártás óta bekövetkezett értékmódosító tényezôk és körül-
mények figyelembevételével számított – az érvényes ma-
gyarországi EUROTAX katalógus (eladási árjegyzése) alap-
ján megállapított piaci értéke, amennyiben az nem haladja
meg a díjszámítási értéket, ellenkezô esetben a díjszámítási
érték.

Amennyiben a biztosított jármû a magyarországi EUROTAX
katalógusban nem szerepel, abban az esetben a biztosító a
mûszaki paraméterek tekintetében a hozzá legközelebb álló
gépjármû EUROTAX besorolás figyelembevételével, vagy
direkt, célirányosan végzett piackutatás adatai alapján álla-
pítja meg a pótlási értéket.

Amennyiben a helyreállítás nem gazdaságos, a biztosító a
jármûnek a bruttó maradványértékkel (roncsérték) és a vo-

natkozó önrésszel csökkentett pótlási értékét téríti meg. A
maradványértéket (roncsérték) a biztosító állapítja meg a
szerzôdött partnerei által kínált legjobb vételi ajánlat alapján.
A maradvány (roncs) átvételére a biztosító nem kötelezhetô.

A káreseménnyel kapcsolatosan felmerült általános forgalmi
adót (ÁFA) a biztosító kizárólag abban az esetben téríti meg,
ha a biztosított az adott vagyontárgy vonatkozásában nem
jogosult az ÁFA visszaigénylésére.

A biztosító szolgáltatásait forintban állapítja meg és forintban
nyújtja.

11. A szolgáltatási kötelezettség korlátozása

Biztosítási eseménnyel összefüggésben megállapított szol-
gáltatási összegbôl minden esetben levonásra kerül a vonat-
kozó önrészesedés mértéke.

A biztosító által megállapított térítési összegbôl elôször az
ÁFA és egyéb közteher kerül levonásra, majd az így csök-
kentett összegbôl az önrészesedés.

Nem téríti meg a biztosító a felhasználható (hasznosítható)
maradványok értékét, valamint az adóhatóságtól, illetve
egyéb helyrôl visszaigényelhetô, vagy egyéb módon megté-
rült (pl. más biztosítások által fedezett) összeget.

Nem téríti meg a biztosító a párban szerelt alkatrészek, tar-
tozékok (pl. fényszórók, gumiabroncsok, lengéscsillapítók
stb.) egyikének sérülése esetén a pár nem sérült, másik ele-
mének költségét, továbbá a garnitúrában forgalmazott alkat-
részek, tartozékok igénybevétele esetén a teljes garnitúra
költségét, amennyiben abból csak egyes elemek károsod-
tak, a zárgarnitúra kivételével.

Sérült zár vagy gyújtáskapcsoló, elveszett, megsemmisült,
használhatatlanná vált kulcs, indítókártya esetén a zárgarni-
túra, gyújtáskapcsoló kicseréléséig, illetve az új kulcs, indító-
kártya biztosítónak történô bemutatásáig a biztosító a lopás-
károkat nem téríti meg.

A biztosított jármû zárainak, gyújtáskapcsolójának, indítókul-
csának, indítókártyájának biztosítási esemény kapcsán szük-
ségessé váló cseréje esetén a biztosító az eredeti, hiteles
számlával dokumentált költségeket téríti meg a vonatkozó
önrész levonását követôen.

A káresemény idôpontjában bekapcsolt, éles üzemre állított
kötelezôen elôírt biztonsági berendezésekkel rendelkezô jár-
mûbôl eltulajdonított elektroakusztikai és/vagy audio-vizuális
felszerelések, eszközök vonatkozásában a biztosító kocká-
zatviselése jármûvenként és biztosítási idôszakonként leg-
feljebb 100.000 forintig terjed.

Amennyiben a biztosítónak adott biztosítási idôszakban be-
következett káresemény alapján szolgáltatási kötelezettsége
keletkezett, ugyanazon biztosítási idôszakben bekövetkezett
bármely további biztosítási esemény tekintetében a biztosító
térítésének felsô határa, az adott jármû, adott idôszakban te-
kintett elsô káridôponti értékének a megállapított szolgáltatá-
si kötelezettség mértékével csökkentett összege, kivéve, ha
a szerzôdô fél a díjat megfelelôen kiegészíti.
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Amennyiben a biztosított és/vagy a biztosított jármû vezetô-
je és/vagy a teljesítési segéd a biztosítási esemény bekövet-
kezését követôen eltér a biztosító javaslatától, az ebbôl ere-
dô többletköltségeket a biztosító nem téríti meg.

12. A fedezetmódosítás módja, lehetôsége

Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt szerzôdô a szerzôdés
módosítását kezdeményezi, a biztosító a módosítási igényt
a kötvénykiállításra jogosult szervéhez történô beérkezéstôl
számított tizenöt napon belül bírálja el.

A módosított feltételek szerinti kockázatviselés legkorábban
a módosítási igény a biztosító kötvénykiállításra jogosult szer-
véhez történô beérkezését követô nap nulla órájakor kezdôd-
het meg, amennyiben a módosítást a biztosító elfogadta.

Amennyiben a szerzôdés tartama alatt a biztosított jármûvek
száma egy adott biztosítási idôszakon belül kettô darab alá
csökken, a megmaradt jármûre vonatkozó biztosítási díj – a
változást követô kockázati naptól – kétszeresére emelkedik.

A biztosító jogosult arra, hogy a szolgáltatást befolyásoló té-
nyezôk, vagy a vállalt kockázati körülmények megváltozása
esetén javaslatot tegyen a biztosítási szerzôdés soron követ-
kezô biztosítási idôszakára vonatkozó módosítására, amely-
rôl a szerzôdôt írásban kell tájékoztatnia, legalább az évfor-
duló elôtt 60 nappal.

Amennyiben szerzôdô a biztosító által javasolt változtatások-
kal a szerzôdést nem kívánja fenntartani, a biztosítási szer-
zôdést a biztosítási idôszak végére fel is mondhatja.

Amennyiben szerzôdô a biztosító módosítási javaslatát írás-
ban nem utasítja vissza, úgy azt a biztosító elfogadottnak te-
kinti.

13. A szerzôdés megszûnésének esetei

A biztosítási szerzôdés, illetve a biztosítási fedezet részben
vagy egészben megszûnhet:

• évfordulóra történô felmondással,
• díjnemfizetéssel,
• érdekmúlással,
• közös megegyezéssel,
• használati jelleg megváltozásával.

Felmondás

A szerzôdést – vagy annak vonatkozó részét – a felek írás-
ban, a biztosítási idôszak végére mondhatják fel. A felmon-
dási idô harminc nap. Évfordulóra történô felmondás esetén,
a szerzôdés és a biztosító kockázatviselése – részben vagy
egészben – a biztosítási idôszak utolsó napján, huszonnégy
(24.00) órakor megszûnik.

Díjnemfizetés

Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a
biztosító – a következményekre történô figyelmeztetés mel-
lett – a szerzôdô felet a felszólítás elküldésétôl számított har-

mincnapos póthatáridô tûzésével a teljesítésre írásban fel-
hívja. A póthatáridô eredménytelen elteltével a szerzôdés az
esedékesség napjára visszamenô hatállyal megszûnik, kivé-
ve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági
úton érvényesíti. A szerzôdô elôzetes felhatalmazása
alapján a biztosító – jelen pont szerinti felhívási kötelezettsé-
gének – jogosult a szerzôdô által megadott e-mail címre kül-
dött értesítés útján eleget tenni.

Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizették
meg, és a biztosító – a díjfizetési kötelezettség elmulasztá-
sára vonatkozó, fentiekben részletezett szabályok alkalma-
zásával – eredménytelenül hívta fel a szerzôdô felet a befi-
zetés kiegészítésére, a szerzôdés változatlan biztosítási
összeggel, a befizetett díjjal arányos idôtartamra marad fenn.

Érdekmúlás

Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a biztosítási esemény
bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek –
részben vagy egészben – megszûnt, az érdekmúlás napjával
a biztosító adott jármûre vonatkozó kockázatviselése és egy-
ben a biztosítási szerzôdés vonatkozó része is – biztosítási
esemény bekövetkezése nélkül – megszûnik. A biztosítót
ebben az esetben az érdekmúlással megszûnt fedezet tekin-
tetében a megszolgált idôszak utolsó napjáig esedékes díj il-
leti meg.

Jelen szerzôdés vonatkozásában érdekmúlásnak minôsül a
biztosított jármû tulajdonjogának megváltozása, a jármû for-
galomból történô végleges kivonása, ellopása, elrablása vagy
a totálkára.

A biztosított jármû forgalomból történô ideiglenes kivonása
jelen biztosítás szempontjából nem minôsül érdekmúlásnak.

Közös megegyezés

A biztosítási szerzôdés – részben vagy egészben – a felek
közös megegyezésével bármikor módosítható, megszüntet-
hetô. Utóbbi esetben a biztosítót a megszûnés hónapjának
utolsó napjáig járó díj illeti meg.

Használati jelleg megváltozása

Amennyiben valamely – jelen szerzôdésben biztosított – jár-
mûvet a szerzôdés hatálya alatt taxiként, bér-gépkocsiként
helyezik üzembe vagy azt versenyzésre használják – a szer-
zôdés illetve annak adott jármûre vonatkozó része – a biztosí-
tási védelem szempontjából az ismételt üzembe helyezés, il-
letve a használati jelleg megváltozásának napján megszûnik.

14. Reaktiválás

A szerzôdés díjnemfizetéses megszûnését követô százhúsz
napon belül a felek a szerzôdést közös megegyezéssel, az el-
maradt díj megfizetését követôen, újra érvénybe helyezhetik
(reaktiválás).

A biztosító kockázatviselése az újra érvénybe helyezés és a
díj utólagos megfizetése révén sem terjed ki a szerzôdés
megszûnése és az újra érvénybe helyezésének idôpontja
között eltelt idôszakra.
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15. A biztosító mentesülésének feltételei

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bi-
zonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartással

a) a szerzôdô fél vagy a biztosított;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk, érdemi

vezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk, megbízottjuk;
vagy

c) a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szakmai
vezetésének vezetô beosztású tisztségviselôje vagy a biz-
tosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munka-
vállalója vagy megbízottja okozta.

Súlyosan gondatlan magatartásnak minôsül például, ha a
kár:

a) alkoholos befolyásoltsággal (0,8 ezrelék fölötti véralkohol-
szint),

b) jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjármûvezetéssel,
c) kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsola-

tos befolyásoltsággal
okozati összefüggésben következett be.

Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bi-
zonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szerzôdô kármeg-
elôzési vagy kárenyhítési kötelezettségének megszegésével
okozta.

16. Alkalmazott kizárások

Nem téríti a biztosító azokat a károkat, amelyek oka közvet-
lenül, vagy közvetve, egészben, vagy részben:

a) háború, polgárháború, katonai erô nemzetközi al-
kalmazása, harci eszköz, vagy hadianyag felhasz-
nálásának következménye,

b) polgári zavargás, sztrájk, felkelés, zendülés, fosz-
togatás, egyéb erôszakos cselekmény következ-
ménye,

c) bármely tüntetés, terrorizmus, ideértve minden
olyan cselekményt is, melyet valamely tényleges,
vagy várhatóan bekövetkezô terrorcselekmény
meghiúsítása, vagy az az elleni védekezés során
tesznek,

d) nukleáris, mérgezô biológiai, vagy vegyi anyagok
olyan kibocsátása, kiszökése, amely közvetlenül,
vagy közvetve nukleáris sugárzást, radioaktív ve-
gyi, biológiai szennyezést eredményez.

Nem téríti a biztosító az alábbiakban felsorolt károkat:
1. nem baleseti jelleggel bekövetkezô események

kárai (pl. mûszaki hiba, fagyás, anyagfáradás,
anyaghiba stb.),

2. biztosítási események által okozott következmé-
nyi károk,

3. a jármû értékcsökkenésébôl származó károk,
4. a jármû üzem- és kenôanyagaiban keletkezett

károk,
5. a biztosított jármû gumiabroncsait biztosítási ese-

mény bekövetkezése nélkül ért (pl. defekt, abroncs
szétrobbanása, kopás miatti) károk,

6. a sérült jármû ideiglenes pótlásával összefüggô, a
gépjármûhasználat kiesése maitt felmerült költsé-
gek és károk,

7. biztosítási esemény miatt megsemmisült jármû pót-
lását szolgáló, másik jármû beszerzésével kapcso-
latban felmerült járulékos költségek (pl. illetékek),

8. biztosítási esemény miatt sérült jármû helyreállítá-
sához egyedileg beszerzett alkatrész vagy tartozék
szállítási költsége, illetve a beszerzéssel kapcso-
latban felmerült egyéb járulékos költség,

9. a környezetszennyezésbôl eredô károk,
10. rágcsálók okozta károk,
11. természetes elhasználódás során keletkezett károk,
12. a motor által beszívott víz által okozott károk,
13. javítható alkatrész újra cserélésének többletkölt-

ségébôl származó károk,
14. sérült felületeken kívüli, indokolatlan fényezés

többletköltségébôl eredô károk,
15. a jármû baleset nélkül bekövetkezô, rakományá-

nak elmozdulásából eredô kár,
16. a jármû rakodása közben, illetve a rakodás követ-

keztében keletkezett károk,
17. jármû engedély nélküli átalakításával okozati

összefüggésében keletkezô károk,
18. hatósági beavatkozásból eredô károk (pl. elkobzás,

lefoglalás),
19. hatósági engedélyhez kötött, de érvényes enge-

déllyel nem rendelkezô alkatrészekben keletke-
zett károk,

20. a jármûbôl szerszám nélkül kiszerelhetô elektroni-
kus berendezések (pl. szélvédôre tapadókorong-
gal erôsített GPS, kihangosító stb.), elektro-akusz-
tikai berendezések és tartozékai ellopásából szár-
mazó károk,

21. olyan károk, amelyeket gyúlékony, robbanó, korro-
dáló vagy maró anyagoknak a biztosított jármûben
történô szállítása idézett elô, vagy súlyosbított,

22. a gyúlékony, robbanásveszélyes vagy szennyezô
áruk (olaj, üzemanyag, vegyi anyagok stb.) okoz-
ta közvetett károk elhárításának és enyhítésének
költségei, valamint az ilyen áruk okozta szennye-
zésekkel kapcsolatos jogszabályi elôírások alap-
ján kivetett bírságok,

23. nyitott utasterû jármû (cabrio) utasterében lopás,
rongálás, vagy csapadék miatt keletkezett károk,

24. biztosított jármû nyitvahagyott, le-, illetve kiszerelt
nyílászáróival összefüggésben bekövetkezett károk,

25. károk, amelyek azzal összefüggésben keletkez-
tek, hogy a biztosított jármûvet túlterhelték, üze-
meltetését, vontatását szakszerûtlenül, vagy a vo-
natkozó elôírások megszegésével végezték,

26. károk, amelyek azzal összefüggésben keletkez-
tek, hogy a biztosított jármû kormányzását és/vagy
fékezését biztosító berendezések és/vagy gumi-
abroncsok nem feleltek meg a vonatkozó elôírá-
soknak,

27. verseny, vagy versenyre való felkészülés közben
bekövetkezett károk,

28. jármûben szállított veszélyes anyagok által okozott
károk, illetve az általuk súlyosbított károk, a sú-
lyosbítás mértékének megfelelô hányadra,

29. a jármû nem lezárt részében tárolt tartozékok el-
tulajdonításával okozott károk (pl. pótkerék, porral
oltó, létra, szerszámok stb.),
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30. a biztosított jármûvel szállított vagyontárgyak kárai,
31. biztosított jármûvön szállított áru ideiglenes taka-

rására szolgáló háló, ponyva stb. kárai,
32. a biztosított jármû – biztosítottnak/jármûvezetô-

nek/teljesítési segédnek felróható – jogtalan és/
vagy jogosulatlan használatával összefüggô kárai,

33. a gépjármû vezetôre és a gépjármû vezetésére
vonatkozó szabályok és elôírások szándékos be
nem tartásából eredô károk (pl. magassági korlát
figyelmen kívül hagyása).

Nem téríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a szerzô-
dô/biztosított azzal idézett elô, hogy a szerzôdés tartama
alatt, a korábban azonos károkozási körülményekkel vissza-
térôen okozott kárt a biztosító felhívása ellenére sem szün-
tette meg, a károkozási körülményt nem küszöbölte ki, noha
az gazdaságilag és mûszakilag ésszerû ráfordítással meg-
szûntethetô, kiküszöbölhetô, elkerülhetô lett volna.

17. Teendôk káresemény bekövetkezésekor

A biztosítási esemény (káresemény) bekövetkezése esetén
a biztosított és/vagy a gépjármûvezetô és/vagy a teljesítési
segéd a tudomásra jutást követôen, azonnal, de legkésôbb
két munkanapon belül köteles értesíteni a biztosítót, egyben
lehetôvé kell tenni a kárbejelentés tartalmának (fedezet, jog-
alap, összegszerûség) ellenôrzését.

Biztosítási esemény következtében külföldön mozgás- vagy
üzemképtelenné vált jármû esetében haladéktalanul fel kell
venni a kapcsolatot a biztosítóval.

A káreseménnyel összefüggô esetleges hatósági vagy bíró-
sági eljárást a biztosító részére írásban be kell jelenteni.

A biztosított jármûben keletkezett tûz vagy robbanáskárt a
tûzrendészeti hatóságnak is be kell jelenteni.

A lopás- és rabláskárt a rendôrségnek is, a külföldön bekö-
vetkezô lopás- és rabláskárt a káresemény helyszíne szerinti
illetékes külföldi hatóságnak is be kell jelenteni.

A biztosított jármû ellopását a forgalomból történô kivonásra
jogosult hatóságnál is be kell jelenteni.

Vad által okozott kárt a vadgazdálkodást folytató szervnél is
be kell jelenteni.

18. A kártérítés szabályai

A károk mennyiségi és összegszerû megállapítása a biztosító
vizsgálata után a károsulttal, és a biztosítottal való együttmû-
ködést követôen történik meg.

A kárigény érvényesítéséhez a biztosított köteles a biztosítási
eseményhez kapcsolódó és az igény elbírálásához szükséges
valamennyi iratot, dokumentumot (különös tekintettel a szám-
lákra, kárfelvételi jegyzôkönyvre stb.) átadni a biztosítónak.

A biztosító szolgáltatási kötelezettségét a káresemény elbírá-
láshoz szükséges utolsó dokumentum beérkezésétôl számí-
tott tizenöt napon belül teljesíti.

A biztosító nem téríti meg a kárt, amennyiben késedelmes
kárbejelentés miatt lényeges körülmények utóbb kideríthe-
tetlenekké váltak.

A biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak
olyan okirat bemutatásától teheti függôvé, amely a biztosítá-
si esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesí-
tendô szolgáltatás mértékének meghatározásához szüksé-
ges. A biztosítási szolgáltatás teljesítésének esedékességét
a bejelentett biztosítási esemény tekintetében indult szabály-
sértési eljárás jogerôs befejezéséhez, illetve a büntetôeljá-
rásnak a bíróság jogerôs ügydöntô határozatával vagy vég-
legessé vált nem ügydöntô végzésével történô befejezésé-
hez, valamint az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak
a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítôi eljárás cél-
jából történô felfüggesztésrôl szóló, illetve további jogorvos-
lattal nem támadható eljárást megszüntetô határozata meg-
hozatalához a biztosító nem kötheti.

19. Ügyféladatok továbbíthatósága

A biztosító a szerzôdés megkötésével, módosításával, állo-
mányban tartásával, a szerzôdésbôl származó követelés
megítélésével kapcsolatos, biztosítási titoknak minôsülô ada-
tokat az adatvédelmi szabályok megtartásával a biztosítási
tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a további-
akban: Bit.) rendelkezései szerint harmadik személy részére
átadhatja.

A Bit. 149. § (1) bekezdése alapján a biztosító (továbbiak-
ban: megkeresô biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek
a megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a
szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a
szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô
teljesítése, a biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos vissza-
élések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat
más biztosítóhoz (továbbiakban: megkeresett biztosító) az e
biztosító által – a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatáro-
zottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figye-
lembevételével – kezelt és a Bit. 149. § (3)-(6) bekezdésben
meghatározott adatok vonatkozásában.

20. A pótlólagos befizetés intézménye

Az egyesület alapszabálya értelmében pótlólagos befizetést
az igazgatótanács vagy az MNB, szolgáltatáscsökkentést az
egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, abban az eset-
ben, ha a tárgyévi szolgáltatások és esetleges veszteségek
ellenértékére az egyesület vagyona, a biztosítási díjak, a biz-
tosítástechnikai tartalékok és a viszontbiztosítás együttesen
nem nyújtanának elegendô fedezetet. A pótlólagos befizetés
mértéke azonban nem haladhatja meg az egyesületi tag ál-
tal bármilyen jogcímen teljesített éves befizetés 100%-át.

21. Fizetôképességrôl és
a pénzügyi helyzetrôl szóló jelentés

A biztosító a Bit. 108. §-a alapján köteles évente jelentést köz-
zétenni fizetôképességérôl és pénzügyi helyzetérôl. A bizto-
sító ezt a jelentést legkésôbb 14 héttel a vállalkozás pénzügyi
évének vége után, honlapján (www.kobe.hu) teszi közzé,
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melynek a közzétételi naptól számított öt évig elérhetônek kell
maradnia. A biztosító a jelentése egy nyomtatott példányát a
kéréstôl számított 20 munkanapon belül elküldi mindazoknak,
akik azt a közzétételi naptól számított két éven belül kérik.

22. Panaszok kezelése

Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen felmerülô
panaszokat a biztosító személyes ügyfélszolgálati irodájá-
hoz lehet benyújtani, szóban (személyesen, telefonon) vagy
írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, pos-
tai úton, telefaxon, elektronikus levélben):

Cím: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
Telefon: +36-1-433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

A biztosítási szerzôdés, illetve a tagsági jogviszony létrejöt-
tével, érvényességével, joghatásaival és megszûnésével, to-
vábbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kap-
csolatos esetleges jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezé-
sére természetes személy fogyasztó írásban panaszt nyújt-
hat be a Pénzügyi Békéltetô Testülethez.

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-1-48-99-700
E-mail: pbt@mnb.hu

A Pénzügyi Békéltetô Testület eljárása megindításának felté-
tele, hogy a természetes személy fogyasztó a kérelem be-
nyújtását megelôzôen a fogyasztói jogvitával érintett sze-

mélynél vagy szervezetnél közvetlenül megkísérelte a vitás
ügy rendezését, vagy e szervezetnél eredménytelenül mél-
tányossági kérelemmel élt.

A biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az
MNB-hez lehet fordulni panasszal, részletes tájékoztatást ol-
vashat errôl az MNB https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
oldalán.

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Központi telefon: +36-1-489-9100
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Bp., Krisztina krt. 39.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-40-203-776
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédel-
mi eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyúj-
tása céljából rendszeresített formanyomtatvány elektroniku-
san a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/
formanyomtatvanyok elérhetôségen érhetô el. 

A fentiekben részletezett lehetôségeken túl a felek bíróság-
hoz is fordulhatnak, illetve természetes személy fogyasztó-
nak nem minôsülô fél csak bírósághoz fordulhat.

23. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelen biztosítási szerzôdésre, illetve az ez alapján létrejött biz-
tosítási jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.
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Ma már szinte nincs olyan gazdálkodó szervezet, nincs olyan vállalkozás, amely te-
vékenysége és napi mûködése során nélkülözni tudná a különbözô rendeletetésû jár-
mûvek használatát. Az ilyen eszközök kockázati kitettsége a használattal arányosan
növekszik, bármilyen kár éri ôket, pótlásuk, javításuk igen költséges lehet az üzem-
bentartó számára.

Tudatos tervezéssel és felkészüléssel azonban a gépjármûvekkel kapcsolatos potenciá-
lis kockázatok kezelhetôk, a váratlan kiadások egy része elkerülhetô, ezzel is csök-
kentve az egyébként is adódó üzleti kockázatok egy-egy szegmensét.

Különösen nehéz a nagyobb gépjármûparkkal rendelkezô azon gazdálkodók helyze-
te, akik többféle kategóriába tartozó, különbözô életkorú és eltérô rendeletetésû jár-
mûparkot üzemeltetnek.

A KÖBE Flotta Casco biztosítása több – akár különbözô kategória típusba tartozó –
jármû, egy szerzôdésben történô, csoportos fedezetbevonására alkalmas biztosítás,
amely valamennyi biztosított jármûre egységes feltételek szerint nyújt biztosítási vé-
delmet.

A biztosítás amellett, hogy a leggyakrabban elôforduló tipikus casco töréskárokra,
tûz- és elemi károkra, rongálási és lopási károkra is fedezetet nyújt, segítséget jelent
a közvetlen károkozással kapcsolatos további járulékos költségek átvállalásában is.
Lehetôséget nyújt továbbá a biztosított jármûvel közvetlenül végzett bizonyos tevé-
kenységi kockázatok áthárítására is.

A biztosítás csoportos szerzôdési jelleggel mûködik, rugalmasan alakítható, a bizto-
sított flották évközi változása könnyen kezelhetô.

A KÖBE Flotta Casco biztosítása egyaránt biztonságos megoldást jelent mind bel-
földön, mind az ország határain kívül, Európa útjain közlekedô gépjármûvek vonat-
kozásában.

Válasszon minket!

Preambulum
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Balesetszerû bekövetkezés:
A gépjármûvezetô akaratán kívül, hirtelen fellépô külsô be-
hatás, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül
a biztosított gépjármû külsô, karosszéria elemeinek, tartozé-
kainak sérülését okozza.

Bérbe adott gépjármû:
Bérbeadással (vagy részben azzal is) hasznosított gépjármû.

Bit.:
A biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Bit.).

Biztosításközvetítôi tevékenység:
A biztosítási szerzôdés létrehozására irányuló üzletszerû te-
vékenység, amely kiterjed a biztosítási szerzôdések megkö-
tésének elôsegítésére, biztosítási termékek ismertetésére,
ajánlására, az ezzel kapcsolatos felvilágosításra, a biztosítá-
si szerzôdések megkötésére, a biztosítási szerzôdések érté-
kesítésének szervezésére, továbbá a biztosítási szerzôdé-
sek lebonyolításában és teljesítésében való közremûködés-
re.

Biztosításközvetítôi tevékenységet függô biztosításközvetítô
és független biztosításközvetítô végezhet.

A függô biztosításközvetítô: az a biztosításközvetítô, aki biz-
tosítóval fennálló jogviszony alapján

a) egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító
egymással nem versengô biztosítási termékeit közvetíti; 

b) a biztosításközvetítôi tevékenységet – akár több biztosító
egymással versengô biztosítási termékeit – a fôtevékeny-
ségéhez kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra vonat-
kozóan, azt kiegészítô tevékenységként végzi, ha a bizto-
sítótól az ügyfélnek járó összeget nem vesz át [az a)-b)
pont a továbbiakban együtt: ügynök];

c) egyidejûleg több biztosító egymással versengô biztosítási
termékeit közvetíti (a továbbiakban: többes ügynök).

A független biztosításközvetítô: az ügyfél megbízásából eljá-
ró biztosításközvetítô.

Biztosítható jármû:
Jelen szerzôdésben a kockázatviselés megkezdésekor ér-
vényes forgalmi engedéllyel és érvényes GFB biztosítással
rendelkezô, személygépkocsi, illetve tehergépkocsi/vontató,
autóbusz, motorkerékpár, pótkocsi/félpót, munkagép, mezô-
gazdasági vontató, lassújármû, különleges/egyedi/speciális
jármû biztosítható. A biztosítható jármûveket a biztosító
összesen 9 jármûkategóriába és ehhez tartozó alcsoportok-
ba sorolja, az alábbi struktúra szerint.

Biztonsági zár:
Biztonsági zárszerkezetnek minôsül a legalább 3000 db va-
riációs lehetôséget meghaladó,

• legalább 5 csapos hengerzárbetétes zárszerkezet,
• legalább 6 rotoros mágneszárbetétes zárszerkezet,
• kéttollú kulcsos zár,
• szám- vagy betûjel kombinációjú zár,
• MABISZ által vagy egyedileg minôsített lamellás zár.

Cabrio:
nyitott utasterû jármû.

Egyedi fényezés:
A biztosított jármûvet a szériában gyártottól megkülönböztetô
(egyedi) fényezés, amely megjelenésében, kivitelezésében
egyedi igényt elégít ki (pl. reklámfelületek, arculathoz igazo-
dó szín- és mintakombinációk, stb.)

Egyedi rendszám:
Jelen biztosítás szempontjából az egyénileg kiválasztott és
egyedileg elôállított rendszám extra tartozéknak minôsül.

Fogalom meghatározások

Személygépkocsi (M1) Jármû kategória 1.
37 kw teljesítményig alcsoport

38 kw-tól 50 kw teljesítményig alcsoport
51 kw-tól 70 kw teljesítményig alcsoport
71 kw-tól 85 kw teljesítményig alcsoport

86 kw-tól 100 kw teljesítményig alcsoport
101 kw-tól 115 kw teljesítményig alcsoport
116 kw-tól 150 kw teljesítményig alcsoport
151 kw-tól 180 kw teljesítményig alcsoport

181 kw teljesítménytôl alcsoport
Motorkerékpár (L3e-L5e) Jármû kategória 2.

12 kw teljesítményig alcsoport
13 kw-tól 35 kw teljesítményig alcsoport
35 kw-tól 70 kw teljesítményig alcsoport

71 kw teljesítménytôl alcsoport
Autóbusz (M2-M3) Jármû kategória 3.

10-19 férôhely alcsoport
20-42 férôhely alcsoport
43-79 férôhely alcsoport

80 férôhely felett alcsoport
Tehergépkocsi (N1-N3) Jármû kategória 4.

3,5 t össztömegig alcsoport
3,5 t felett - 12 t össztömegig alcsoport

12 t össztömeg felett alcsoport
Vontató (N1-N3) Jármû kategória 5.

Vontató alcsoport
Pót / Félpót (O1-O4 / R1-R4) Jármû kategória 6.

0,75t össztömegig alcsoport
0,75 t össztömeg felett - 10 t össztömegig alcsoport

10 t össztömeg felett alcsoport
Mezôgazdasági vontató (T1-T5) Jármû kategória 7.

Mezôgazdasági vontató alcsoport
Egyéb jármû Jármû kategória 8.
Lassú jármû alcsoport

Különleges /Egyedi / Speciális jármû alcsoport
Négykerekû segédmotoros kerékpár (L6e-L7e) alcsoport

Munkagép (S1-S2) Jármû kategória 9.
Munkagép alcsoport



11

F o g a l o m  m e g h a t á r o z á s o k

Erôszakos cselekmény:
Jelen szerzôdés vonatkozásában erôszakos cselekménynek
minôsül, a biztosított gépjármûvet ért valamennyi olyan ille-
téktelenek által, közterületen, illetôleg a nyilvános közforga-
lom számára nyitvaálló, közterületnek nem minôsülô terüle-
ten elkövetett, szándékos cselekmény, amely a gépkocsi ka-
rosszéria elemeiben, zárszerkezeteiben, vagy szélvédôiben
okoz kárt, a gépjármûbe történô behatolás vagy annak szán-
dékos megrongálása céljából. Az erôszakos cselekmény bi-
zonyítására minden esetben rendôrségi jegyzôkönyvet
és/vagy feljelentést kell csatolni.

Extratartozékok:
Jelen biztosítás vonatkozásában extra tartozéknak minôsül
valamennyi olyan alkatrész, tartozék, különleges kidolgozás,
egyedi fényezés, reklámfestés vagy egyéb dekoráció, ame-
lyeket a biztosított jármûbe szereltek vagy azon egyedi igény
alapján – a gyártás során vagy utólag – alkalmaznak.

Érdekmúlás:
Jelen biztosítás szempontjából érdekmúlásnak minôsül a
biztosítási szerzôdés fenntartásához szükséges érdek meg-
szûnése a jármû eladása, elidegenítése, ellopása vagy olyan
mértékû sérülése miatt, amely az önhordó karosszéria vagy
az alváz és a felépítmény egyidejû cseréjét indokolja. A biz-
tosított jármû forgalomból történô ideiglenes kivonása jelen
biztosítás szempontjából nem minôsül érdekmúlásnak.

Flotta:
Szerzôdéskötéskor legalább 5 db – jelen szabályzat szerint
biztosíthatónak minôsülô – jármûbôl álló jármûpark.

Gazdaságtalan helyreállítás:
Jelen szabályzat értelmében a biztosított jármû helyreállítá-
sa gazdaságtalan, ha annak javítási költségei meghaladják a
gépjármû káridôponti forgalmi értékének maradványértékkel
csökkentett összegét és/vagy a javítás helyreállítás várható
költsége eléri a káridôponti érték 60%-át. A gazdaságtalan
helyreállítás tényét a biztosító állapítja meg.

Idegen személy:
Jelen biztosítás szempontjából idegen személynek minôsül
az a szerzôdésen kívüli harmadik személy, akinek károkozá-
sa folytán a biztosító mentesülése nem áll be.

Ideiglenes rendszámtábla:
Ideiglenes rendszámtáblát az önjáró munkagépre, illetve
azon jármûkre ad ki az illetékes hatóság, melyet Magyaror-
szágon még forgalomba nem helyeztek, vagy a forgalomból
végleg kivontak, illetve amelynek az állandó rendszámmal
történô közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehet-
séges (V-, P- és E- betûjelû rendszámok).

Jármû szerelvény:
Olyan összekapcsolt közúti jármûvek egysége, amelyek a
közúti forgalomban egyetlen egységként vesznek részt.

Kötelezôen elôírt biztonságtechnikai berendezések:
Lopás biztosítási esemény szempontjából kizárólag akkor
minôsül a gépjármû biztosítottnak, amennyiben a kárese-
mény idôpontjában legalább:

• rendelkezik olyan riasztó berendezéssel, amely védi a gép-
jármû összes nyílászáróját, az ajtókat, a motorteret és a

csomagteret, továbbá a riasztó élesített állapotát beépített
fényvisszajelzô (LED) jelzi, valamint a gépjármûvet ért tá-
madás esetén hang, vagy hang és fényjelzést ad és meg-
akadályozza a motor indítását, vagy

• rendelkezik gyárilag beépített immobiliser-rel, vagy
• rendelkezik olyan utólag beépített immobiliser-rel, amely a

gépjármû legalább három áramkörét blokkolja.

Amennyiben a szerzôdés vonatkozó feltételei alapján biz-
tosítottnak minôsülô gépjármû a káresemény idôpontjában
nem rendelkezik legalább a fentiek szerinti, vagy azt mûsza-
ki szempontból meghaladó szintû védelmi berendezéssel
és/vagy funkcióval, Lopás biztosítási esemény szempontjá-
ból nem minôsül biztosított jármûnek.

Közúti jármû:
Nem csupán a motorral ellátott közúti gépjármûvet jelöli, ha-
nem minden ahhoz való kapcsolódás céljára készült pótko-
csit, félpótkocsit vagy egyéb speciális vontatmányt is.

Különleges jármû:
Az a jármû, amely felszereltsége vagy a ráépített munkagép
segítségével, a személy illetve áruszállításon kívül más típu-
sú munkavégzésre is alkalmas (pl. daruzás, leengedhetô
hátfal, billenô plató, tolólapozás, szivattyúzás, fúrás, tûzoltás
stb.).

Maradványérték:
Jelen biztosítás szempontjából maradványérték a biztosítási
esemény következtében megsérült gépjármû alkatrész vagy
tartozék értéke.

Megfelelôen lezárt helyiség:
A biztosított jármû tárolására szolgáló helyiség akkor minôsül
megfelelôen lezártnak, ha a hat centiméter vastag, tömör
kisméretû téglafal szilárdságával egyenértékû határoló szer-
kezetei, falai megóvnak a jogosulatlan behatolástól, vala-
mennyi ajtaja legalább 1 ponton záródó, 1 db biztonsági zár-
ral ellátott és reteszhúzás ellen védett.

Megfelelôen lezárt jármû:
A biztosított jármû akkor minôsül megfelelôen lezártnak, ha
lopás vagy annak kísérlete idôpontjában megfelel az alábbi
követelményeknek:

a) bármely nyílászáró elemének rendeltetésszerûen zárt, fel-
illetve beszerelt állapota megakadályozta a gépjármûbe
erôszakkal történô behatolást,

b) a zárak, zárbetétek rendeltetésszerûen használhatóak vol-
tak, mûszaki állapotuk nem tette lehetôvé idegen kulccsal
vagy alkalmi eszközzel való mûködtetésüket,

c) a vagyonvédelmi berendezések üzemképes és bekap-
csolt (éles) állapotban voltak.

Mûszakilag nem indokolt javítás:
Jelen szabályzat értelmében a biztosított jármû helyreállítá-
sa akkor minôsül mûszakilag nem indokolhatónak, amennyi-
ben:

• önhordó karosszéria esetén a karosszéria,
• alvázas kivitel esetén az alváz és felépítmény

sérülés miatt cserére szorul. A mûszakilag nem indokolt javí-
tás tényét a biztosító állapítja meg.
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Pótlási érték:
A biztosított jármûnek a káresemény idôpontja szerinti, a
gyártás óta bekövetkezett értékmódosító tényezôk figyelem-
bevételével, az érvényes magyarországi EUROTAX kataló-
gus alapján hivatalos magyarországi fizetôeszközben meg-
állapított belföldi piaci értéke. Amennyiben a biztosított jármû
típus a magyarországi EUROTAX katalógusban nem szere-
pel, a biztosító mûszaki paraméterei tekintetében a hozzá
legközelebb álló gépjármû magyarországi EUROTAX beso-
rolás figyelembevételével vagy direkt, célirányosan végzett
piackutatás adatai alapján állapítja meg a pótlási értéket.

Amennyiben a fentiek szerint (EUROTAX vagy piackutatás
alapján) megállapított érték magasabb, mint a biztosított gép-
jármû beszerzéskori számlaértéke, a biztosító a beszerzés-
kori számlaértéket tekinti pótlási értéknek.

Rablás:
Rablásnak minôsül, ha a tettes jogtalan eltulajdonítás céljá-
ból a gépjármûvet, annak alkatrészét, tartozékát úgy szerzi
meg, hogy valamely, a biztosításban nevesített személy ellen
közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetôleg ôt öntudatlan vagy
védekezésre képtelen állapotba helyezi.

Sorozatkár:
Jelen biztosítás szempontjából sorozatkárnak minôsülnek az
ugyanazon károkozói magatartásból és okból eredô, de elté-
rô idôpontokban bekövetkezô károk, melyek között jogi, gaz-
dasági, vagy mûszaki vonatkozásokban ok-okozati össze-
függés áll fenn.

Szériatartozék:
Alkatrész, tartozék, amelyet az azonos jármûváltozat gyártá-
sa során a gyártott sorozat minden egyedénél egységesen
alkalmaznak, vagy mellékelnek a gépjármûhöz illetve,
amelynek gépjármûben történô tárolását jogszabály írja elô.

Szükségjavítás külföldön:
Biztosítási esemény következtében üzem-, menet-, és/vagy
mozgásképtelenné vált jármû külföldön felmerült helyszíni
szükségjavításának minôsül a biztosított jármû biztonságos
továbbhaladását célzó javítás. A minimális önrész mértékét
meghaladó szükségjavítás költségét a biztosító közvetlenül a
javítónak téríti meg, a vonatkozó önrész levonása nélkül. A vo-
natkozó önrészt a kár hazai, végleges rendezése során érvé-

nyesíti a biztosító, vagy amennyiben erre nem kerül sor, a biz-
tosított köteles azt 30 napon belül visszafizetni a biztosítónak.

Tachográf:
Menetíró készülék. Olyan elektronikus ellenôrzô, érzékelô és
mérô berendezés, amely rögzíti a jármû sebességét, a meg-
tett út hosszát, külön az egyes utak hosszát, a jármû megál-
lási és indulási idôpontját.

Tárolási költség:
Külföldön felmerült, indokolt tárolási költségnek minôsül az
ôrzött, lezárt helyen történô tárolás, amennyiben a biztosított
jármû biztosítási eseménnyel összefüggésben bekövetkezô
szükségjavítása nem lehetséges, vagy a gépjármû bármely
elemének sérülése nem teszi lehetôvé annak biztonságos
lezárását.

Totálkár:
Amennyiben a biztosított jármû biztosítási esemény következ-
tében megsemmisül, vagy olyan mértékben megsérül, hogy
annak helyreállítása a felmerülô további költségek (pl. szállí-
tási, tárolási) és megtérülések figyelembevételével gazdaság-
talan, mûszakilag nem indokolt vagy a biztosított jármûvet el-
lopják, elrabolják és a feljelentéstôl számított 60 napon belül
nem kerül meg, a biztosító totálkárossá minôsíti a jármûvet.

Teljesítési segéd (alvállalkozó):
A teljesítési segédek körébe sorolható a szerzôdô/biztosított
alkalmazottja, megbízottja, de az alvállalkozó is.

Területi hatály:
Jelen biztosítás területi hatálya Magyarországra, a Nemzet-
közi Zöldkártya Egyezmény tagországaira vagy a szerzôdô
felek külön megállapodása alapján egyéb, itt fel nem sorolt
országokra is kiterjedhet.

Nemzetközi Zöldkártya Egyezmény tagországai: Albánia,
Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Feröer, Finnország,
Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Luxemburg,
Macedónia, Magyarország, Monaco, Montenegró, Németor-
szág, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Ma-
rino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia,
Szlovénia, Törökország, Vatikán.
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A KÖBE Flotta Casco biztosítása jelen Általános feltételek
szerint jön létre.

A biztosítási szerzôdésben a szerzôdô alapvetôen díjfizetés-
re, a biztosító pedig – az általános és különös feltételek sze-
rinti biztosítási események bekövetkezése esetén – biztosí-
tási szolgáltatás teljesítésére kötelezi magát.

Az Általános feltételek kerülnek alkalmazásra minden olyan
esetben, amikor a szerzôdô és a biztosító között KÖBE Flot-
ta Casco biztosítási szerzôdés jön létre, de csak annyiban
nyernek alkalmazást, amennyiben a különös feltételek, az
ajánlat és/vagy a kötvény ettôl eltérôen nem rendelkeznek.

A biztosítási szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a
Ptk. és a Bit. vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos
magyar jogszabályok az irányadók.

1. A SZERZÔDÉS ALANYAI, TÁRGYA

1.1. Biztosító: KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító
Egyesület, 1108 Budapest, Venyige u. 3. (továbbiak-
ban: biztosító).

1.2. Szerzôdô: A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosí-
tó Egyesület tagja, természetes személy vagy vállal-
kozás, aki a biztosított gépjármû tulajdonosa, vagy
olyan személy, akinek a biztosított gépjármû megóvá-
sa érdekében áll, vagy aki a szerzôdést ilyen személy
javára köti.

A biztosítási ajánlatot a szerzôdô teszi a biztosítónak,
a szerzôdés létrejötte esetén a szerzôdô a biztosító
által megállapított díj megfizetésére kötelezettséget
vállal.

A biztosító jognyilatkozatainak címzettje a szerzôdô,
továbbá a szerzôdô jogosult és köteles a biztosítással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

1.3. Biztosított: Az a biztosítási ajánlaton és a biztosítási
kötvényen is nevesített személy, aki a biztosított jár-
mû üzembentartója. A biztosító szolgáltatására az
üzembentartó jogosult.

1.3.1. A biztosított jármûvet a szerzôdô/biztosított hozzájá-
rulásával, az adott jármûtípus vezetésére jogosító ér-
vényes vezetôi engedéllyel vezetô személyre, továbbá
a teljesítési segédre a jelen szerzôdésben a szerzô-
dôre/biztosítottra megállapított – a káresemény bekö-
vetkezésének elkerülésével összefüggô, kármegelô-
zési, kárenyhítési – kötelezettségek egyetemlegesen
vonatkoznak.

1.4. Zálogjogosult: Zálogjogosult valamely önálló alanyi-
sággal rendelkezô személy (pl. pénzintézet), akinek
javára a szerzôdô, illetve az üzembentartó biztosított
(mint zálogkötelezett) – szerzôdéskötéskor, vagy a

szerzôdés tartama alatt zálogkötelezetti nyilatkozat-
ban tett megbízása alapján – a biztosító hitelbiztosí-
téki záradékot jegyzett be.

1.4.1. A szerzôdésben biztosított különbözô jármûvekre
hitelbiztosítéki záradék, illetve zálogjogosult jármû-
venként külön-külön is bejegyezhetô.

1.5. Biztosítható jármû: A biztosítási ajánlaton és a bizto-
sítási kötvényen is feltüntetett forgalmi rendszámú,
szerzôdéskötéskor legfeljebb 10 éves, magyar ható-
ság által forgalomba helyezett, magyar hatósági jelzé-
sekkel ellátott:

• személyszállító gépkocsi (M1)
• motorkerékpár (L3e-L7e)
• autóbusz (M2-M3)
• tehergépkocsi (N1-N3)
• vontató (N1-N3)
• pótkocsi/félpót (O1-O4/R1-R4)
• mezôgazdasági vontató (T1-T5)
• egyéb jármû

- lassújármû
- különleges/egyedi/speciális jármû
- négykerekû segédmotor

• munkagép (S1-S2)

amelyet üzembentartója nem bérbeadási jelleggel
vagy nem taxiként üzemeltet, nem oktató gépjármû,
nincs megkülönböztetô jelzésekkel ellátva.

1.5.1. Meglévô szerzôdésbe újonnan belépô biztosítható
jármû legkorábban a biztosítóhoz történô bejelentést
követô napon válhat biztosítottá, amennyiben a bizto-
sító a kockázatot elfogadja.

Új jármû beléptetése jelen szabályzat 3.1. és 3.2.
pontja szerinti szerzôdés módosításnak minôsül.

1.5.2. Biztosított jármû állapota, felszereltsége

A jármû a biztosítási szerzôdésben szerzôdéskötés-
kor rögzített állapotban és felszereltséggel (széria- és
extra tartozékaival, különleges felépítményeivel együtt)
kerül biztosításra. A jármû állapota új jármû esetén a
számlában, használt jármû esetén a számlában, vagy
az adásvételi szerzôdésben, vagy az állapotlapon fel-
tüntetettek szerint kerül megállapításra.

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a biztosított
jármû hatóságilag tiltott felszereléseire, továbbá a jár-
mû üzem- és kenôanyagaira.

1.5.3. Biztosított gépjármû védelmi elôírása

Lopás biztosítási esemény szempontjából a biztosítás-
ra feladott gépjármû kizárólag akkor minôsülhet bizto-
sítottnak, amennyiben a gépjármûbe épített, kötelezô-
en elôírt biztonságtechnikai berendezések a kárese-

Általános feltételek
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mény bekövetkezésének idôpontjában mûködôképes
és éles állapotban voltak.

1.5.4. Biztosított jármû szerzôdéskötéskor figyelembe vett
értéke

1.5.4.1. A biztosított jármû szerzôdéskötéshez szükséges ér-
tékét a szerzôdô köteles meghatározni, vagy arról nyi-
latkozni, az adott jármû beszerzéskori új értéke alapján.

A beszerzéskori új érték összegszerûségét a szerzô-
dônek hiteles bizonylattal (pl. számla, finaszírozási-,
adásvételi szerzôdés) kell alátámasztania.

Amennyiben a biztosítandó jármû beszerzéskori új ér-
téke nem alátámasztható, vagy a szerzôdô azt nem
kívánja meghatározni, szerzôdéskötéskor a biztosító
által javasolt érték is alkalmazható, abban az esetben,
ha a szerzôdô írásban nyilatkozik arról, hogy a bizto-
sítandó jármû beszerzéskori új értéke nem haladja
meg a biztosító által javasolt értéket.

1.5.4.2. A beszerzéskori új érték meghatározásának módja
jármû-csoportonként eltérô.

Személygépjármûvek esetén a biztosítandó jármû
ÁFA-val növelt bruttó új értékét, haszongépjármûvek,
autóbuszok és pótkocsik esetén a jármû ÁFA-nélküli
nettó új értékét kell figyelembe venni a beszerzéskori
új érték meghatározásánál, az alábbiak szerint:

� Személygépjármûvek és motorkerékpárok esetén:
Az új érték a biztosítandó jármû beszerzéskor ak-
tuális, az extra tartozékok bruttó értékével növelt,
EUROTAX szerinti – szezonális, akciós vagy egye-
di kedvezménnyel nem csökkentett – BRUTTÓ ÚJ
ÉRTÉKE. Amennyiben a jármû EUROTAX szerinti
besorolása nem lehetséges, a díjszámítási értéket
a biztosítandó jármûhöz hasonló mûszaki paramé-
terezettségû más típusokkal történô összehasonlí-
tás vagy a vételi számla alapján kell meghatározni.

� Haszongépjármûvek, autóbuszok és pótkocsik ese-
tén: Az új érték a biztosítandó jármû beszerzéskor
aktuális, az extra tartozékok bruttó értékével növelt,
EUROTAX szerinti – szezonális, akciós vagy egye-
di kedvezménnyel nem csökkentett – NETTÓ ÚJ
ÉRTÉKE. Amennyiben a jármû EUROTAX szerinti
besorolása nem lehetséges, a díjszámítási értéket
a biztosítandó jármûhöz hasonló mûszaki paramé-
terezettségû más típusokkal történô összehasonlí-
tás vagy a vételi számla alapján kell meghatározni.

1.5.4.3. Amennyiben a biztosítási szerzôdésben a szerzôdô
által megadott beszerzéskori új érték kisebb, mint a
jármû biztosítási szerzôdés megkötésének idôpontjá-
ban aktuális valóságos (tényleges) értéke, a biztosító
a szerzôdô által megadott új érték és a szerzôdéskö-
téskor érvényes valóságos (tényleges) érték arányá-
ban nyújt térítést.

Amennyiben a szerzôdô által megadott új érték na-
gyobb, mint a jármû szerzôdéskötéskori valóságos
(tényleges) új értéke, a biztosítási szerzôdés a valósá-

gos (tényleges) új értéket meghaladó rész vonatkozá-
sában semmis, a díjat ennek megfelelôen le kell szál-
lítani.

Amennyiben a biztosítási szerzôdésben a szerzôdô
nyilatkozatával megerôsített szerzôdéskötéskor alkal-
mazott érték kisebb, mint a jármû biztosítási szerzô-
dés megkötésének idôpontjában aktuális valóságos
(tényleges) értéke, a biztosító a szerzôdéskötéskor
alkalmazott érték és a szerzôdéskötéskor aktuális
(tényleges) érték arányában nyújt térítést.

1.5.5. Biztosított jármû káridôponti értéke

1.5.5.1. Káresemény bekövetkezésekor a biztosító a jármû kár-
idôponti valóságos értékének meghatározásához a
magyarországi EUROTAX katalógus (eladási árjegy-
zése) alapján megállapított piaci értéket veszi figye-
lembe.

2. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. Szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli
ajánlattal kezdeményezi.

2.2. Szerzôdô/biztosított szerzôdéskötéskor köteles a biz-
tosítás elvállalása szempontjából lényeges, minden
olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket is-
mert, vagy ismernie kellett, illetve amelyekre vonatko-
zóan a biztosító – az elôzetes kockázatelbírálás vagy
díjindikáció készítés során, továbbá a szerzôdés ré-
szét képezô ajánlaton, illetve annak mellékleteiben
(pl. adatlap, összesítô lap, szemle- és állapotlap stb.)
– kérdést tett fel.

2.3. A szerzôdéskötést megelôzôen a biztosító jogosult a
biztosításra feladott jármû megszemlézésére. Szerzô-
dô kérésére a biztosító eltekinthet a jármû bemutatá-
sától, helyszíni szemle nélkül létrejött fedezetek esetén
azonban, a szerzôdônek kell bizonyítani a biztosított
jármû szerzôdéskötéskori felszereltségét és állapotát.

2.4. A biztosítási szerzôdés a felek írásbeli megállapodásá-
val jön létre.

2.5. Biztosító a szerzôdô ajánlatát a kötvénykiállításra jo-
gosult szervéhez történô beérkezéstôl számított ti-
zenöt napon belül bírálja el.

2.5.1. Amennyiben a biztosítást a Bit. alapján a szerzôdô/
biztosított képviselôjének minôsülô független biztosí-
tásközvetítô (alkusz) közvetíti, akkor a biztosító szá-
mára a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidô
az azt követô napon veszi kezdetét, amikor a biztosí-
tási alkusz a szerzôdô/biztosított által aláírt biztosítá-
si ajánlatot a biztosítónak átadta. Ennek idôpontját a
biztosító átvételi pecsétje igazolja.

2.6. Amennyiben a biztosító szerzôdô ajánlatára a rendel-
kezésére álló tizenöt napon belül nem nyilatkozik, a
szerzôdés a kockázatelbírálási idô elteltét követô
napon, az ajánlat szerinti tartalommal jön létre, az
ajánlatnak a biztosító részére történt átadása idôpon-
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tjára visszamenô hatállyal, feltéve, hogy az ajánlatot a
jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban elôírt
tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendsz-
eresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelôen
tették.

2.7. Amennyiben az ajánlatot a biztosító a fentiek szerint
rendelkezésére álló 15 napos határidôn belül vissza-
utasítja, az ezen idôszak alatt bekövetkezett károkért
helytállni nem köteles, az esetlegesen megfizetett
biztosítási díjakat az elutasítástól, de legkésôbb a díj
beérkezésétôl számított nyolc napon belül vissza-
utalja.

2.8. Amennyiben a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül
létrejött szerzôdés valamely lényeges kérdésekben
eltér jelen feltételektôl, a biztosító a szerzôdés létrejöt-
tétôl számított tizenöt napon belül írásban javasolhat-
ja a szerzôdés feltételeknek megfelelô módosítását.

2.9. Amennyiben a szerzôdô fél a biztosító módosító javas-
latát nem fogadja el, vagy arra tizenöt napon belül nem
válaszol, a biztosító az elutasítástól, illetôleg a módo-
sító javaslat kézhezvételétôl számított tizenöt napon be-
lül a szerzôdést harminc napra írásban felmondhatja.

2.10. A biztosító a létrejött szerzôdésrôl kötvényt/elektroni-
kus kötvényt állít ki.

2.11. Amennyiben a kötvény tartalma a szerzôdô ajánlatá-
tól eltér és az eltérést a szerzôdô késedelem nélkül
nem kifogásolja, a szerzôdés a kötvény tartalma sze-
rint jön létre. E rendelkezést lényeges eltérésekre ki-
zárólag akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító az elté-
résre a szerzôdô figyelmét a kötvény kiszolgáltatása-
kor írásban, külön is felhívta.

2.12. A szerzôdô ajánlata és annak mellékletei, a biztosítási
kötvény, a biztosítás Általános feltételei, valamint a
Különös feltételek, továbbá a szerzôdô felek által tett
nyilatkozatok, megállapodások és záradékok, együt-
tesen alkotják a biztosítási szerzôdést.

3. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS MÓDOSÍTÁSA

3.1. Amennyiben a biztosító szerzôdéskötés után szerez
tudomást a szerzôdést érintô lényeges körülmények-
rôl vagy azok változásáról, és ezek a körülmények a
biztosítási kockázat jelentôs növekedését eredménye-
zik, a tudomásszerzéstôl számított tizenöt napon belül
javaslatot tehet a szerzôdés módosítására, vagy a
szerzôdést harminc napra írásban felmondhatja. Ha a
szerzôdô fél a módosító javaslatot nem fogadja el,
vagy arra annak kézhezvételétôl számított tizenöt na-
pon belül nem válaszol, a szerzôdés a módosító ja-
vaslat közlésétôl számított harmincadik napon meg-
szûnik, ha a biztosító erre a következményre a módo-
sító javaslat megtételekor a szerzôdô fél figyelmét fel-
hívta.

3.2. Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt szerzôdô a
szerzôdés módosítását kezdeményezi, a biztosító a
módosítási igényt a kötvénykiállításra jogosult szervé-

hez történô beérkezéstôl számított tizenöt napon belül
bírálja el.

3.3. A módosított feltételek szerinti kockázatviselés legko-
rábban a módosítási igény a biztosító kötvénykiállítás-
ra jogosult szervéhez történô beérkezését követô nap
nulla órájakor kezdôdhet meg, amennyiben a módosí-
tást a biztosító elfogadta.

3.4. Amennyiben a szerzôdés tartama alatt a biztosított
jármûvek száma egy adott biztosítási idôszakon belül
kettô darab alá csökken, a megmaradt jármûre vonat-
kozó biztosítási díj – a változást követô kockázati nap-
tól – kétszeresére emelkedik.

3.5. A biztosító jogosult arra, hogy a szolgáltatást befolyá-
soló tényezôk, vagy a vállalt kockázati körülmények
megváltozása esetén javaslatot tegyen a biztosítási
szerzôdés soron következô biztosítási idôszakára vo-
natkozó módosítására, amelyrôl a szerzôdôt írásban
kell tájékoztatnia, legalább az évforduló elôtt 60 nappal.

3.6. Amennyiben szerzôdô a biztosító által javasolt változ-
tatásokkal a szerzôdést nem kívánja fenntartani, a
biztosítási szerzôdést a biztosítási idôszak végére fel
is mondhatja.

3.7. Amennyiben szerzôdô a biztosító módosítási javasla-
tát írásban nem utasítja vissza, úgy azt a biztosító el-
fogadottnak tekinti.

4. A SZERZÔDÉS IDÔBENI ÉS TERÜLETI HATÁLYA

4.1. A szerzôdés határozatlan tartamú, a tartamon belüli
biztosítási idôszak egy év, a biztosítási évforduló min-
den évben az elsô kockázatviselési kezdet napja,
amely mindig a soron következô biztosítási idôszak
elsô napja is egyben.

4.2. Jelen biztosítás területi hatálya a szerzôdô szerzô-
déskori választása alapján Magyarországra vagy a
Nemzetközi Zöldkártya Egyezmény tagországaira ter-
jed ki, illetve külön pótdíj megfizetése ellenében,
további országokra is kiterjeszthetô.

5. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSE

A biztosítási szerzôdés, illetve a biztosítási fedezet részben
vagy egészben megszûnhet:

• évfordulóra történô felmondással,
• díjnemfizetéssel,
• érdekmúlással,
• közös megegyezéssel,
• használati jelleg megváltozásával.

5.1. Felmondás

5.1.1. A szerzôdést – vagy annak vonatkozó részét – a felek
írásban, a biztosítási idôszak végére mondhatják fel. A
felmondási idô harminc nap. Évfordulóra történô fel-
mondás esetén, a szerzôdés és a biztosító kockázatvi-
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selése – részben vagy egészben – a biztosítási idôszak
utolsó napján, huszonnégy (24.00) órakor megszûnik.

5.2. Díjnemfizetés

5.2.1. Amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik
meg, a biztosító – a következményekre történô figyel-
meztetés mellett – a szerzôdô felet a felszólítás elkül-
désétôl számított harmincnapos póthatáridô tûzésé-
vel a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridô ered-
ménytelen elteltével a szerzôdés az esedékesség
napjára visszamenô hatállyal megszûnik, kivéve, ha a
biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági
úton érvényesíti. A szerzôdô elôzetes felhatalmazása
alapján a biztosító – jelen pont szerinti felhívási kö-
telezettségének – jogosult a szerzôdô által megadott
e-mail címre küldött értesítés útján eleget tenni.

5.2.2. Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fi-
zették meg, és a biztosító – a díjfizetési kötelezettség
elmulasztására vonatkozó, fentiekben részletezett
szabályok alkalmazásával – eredménytelenül hívta fel
a szerzôdô felet a befizetés kiegészítésére, a szerzô-
dés változatlan biztosítási összeggel, a befizetett díj-
jal arányos idôtartamra marad fenn.

5.3. Érdekmúlás

5.3.1. Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a biztosítási
esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a
biztosítási érdek – részben vagy egészben – meg-
szûnt, az érdekmúlás napjával a biztosító adott jár-
mûre vonatkozó kockázatviselése és egyben a bizto-
sítási szerzôdés vonatkozó része is – biztosítási ese-
mény bekövetkezése nélkül – megszûnik. A biztosítót
ebben az esetben az érdekmúlással megszûnt fede-
zet tekintetében az érdekmúlás napjáig járó díj illeti
meg.

5.3.2. Jelen szerzôdés vonatkozásában érdekmúlásnak mi-
nôsül a biztosított jármû tulajdonjogának megváltozá-
sa, a jármû forgalomból történô végleges kivonása,
ellopása, elrablása vagy a totálkára.

5.3.3. A biztosított jármû forgalomból történô ideiglenes ki-
vonása jelen biztosítás szempontjából nem minôsül
érdekmúlásnak.

5.4. Közös megegyezés

5.4.1. A biztosítási szerzôdés – részben vagy egészben – a
felek közös megegyezésével bármikor módosítható,
megszüntethetô. Utóbbi esetben a biztosítót a meg-
szûnés hónapjának utolsó napjáig járó díj illeti meg.

5.5. Használati jelleg megváltozása

5.5.1. Amennyiben valamely – jelen szerzôdésben biztosí-
tott – jármûvet a szerzôdés hatálya alatt taxiként, bér-
gépkocsiként helyezik üzembe vagy azt versenyzésre
használják – a szerzôdés illetve annak adott jármûre
vonatkozó része – a biztosítási védelem szempontjá-
ból az ismételt üzembe helyezés, illetve a használati
jelleg megváltozásának napján megszûnik.

6. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE

6.1. A biztosító kockázatviselésének (veszélyviselésének)
kezdete az az idôpont, amelytôl kezdôdôen a biztosí-
tó átvállalja a biztosítási szerzôdésben meghatározott
kockázatokat. Kockázatviselés kizárólag érvényesen
létrejött szerzôdés esetében indulhat meg.

6.2. A biztosító kockázatviselésének legkorábbi kezdete
az ajánlat aláírását követô nap nulla (0.00) órája,
amennyiben a felek halasztott kockázatviselésben kü-
lön nem állapodtak meg, feltéve, hogy az ajánlatot an-
nak beérkezésétôl számított 15 napon belül a biztosí-
tó változatlan tartalommal elfogadta vagy arra nem
nyilatkozott.

6.3. Halasztott kockázatviselés esetén a biztosító kockázat-
viselésének kezdete az ajánlaton feltüntetett idôpont,
de a kockázatviselés kizárólag csak abban az esetben
indulhat meg, ha a biztosítási szerzôdés létrejön.

6.4. A szerzôdés tartama alatt a biztosításba újonnan be-
vont jármûvek vonatkozásában a biztosító kockázat-
viselése a vonatkozó fedezet elfogadását és vissza-
igazolását követô nap nulla órájától kezdôdik.

7. DÍJFIZETÉS

7.1. A biztosítás díját a biztosító biztosítási idôszakonként
határozza meg. A KÖBE Flotta Casco biztosítása éves
díjú. Az éves díj negyedéves, féléves részletekben,
vagy 600 ezer forintot meghaladó éves díj esetén ha-
vonta is fizethetô. A díjfizetési gyakoriság az ajánlaton
és a biztosítási kötvényen kerül meghatározásra.

7.2. A biztosítás éves díja jármûvenként szerzôdéskötés-
kor, a jármû díjszámítási értéke alapján kerül megál-
lapításra, a választott önrészesedés, az esetlegesen
alkalmazott kedvezmények/pótdíjak, valamint a zára-
dékokban rögzített speciális feltételek díjtételeinek,
továbbá egyéb, a kockázatot befolyásoló tényezôk
díjtételeinek figyelembevételével, az összes biztosí-
tott jármûre egy összegben.

7.3. A szerzôdés tartama alatt fedezetbe vont jármûvek
vonatkozásában a biztosítási díjat idôarányosan, az
adott jármû kockázatviselésének kezdetétôl, a folyó
biztosítási idôszak utolsó napjáig kell megfizetni.

7.4. Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizet-
ték meg, a szerzôdés – valamennyi biztosított jármû
vonatkozásában – a díjjal arányos idôtartamra marad
fenn.

7.5. A biztosítási idôszak alatt a fedezetbôl kivont jármû-
vek már megfizetett biztosítási díja a kivonás napjáig
illeti meg a biztosítót, a fennmaradó, és már befizetett
biztosítási díj idôarányos részének vonatkozásában a
biztosító díjbetudást alkalmaz, vagy visszafizeti azt a
szerzôdônek.

7.6. Szerzôdô köteles a kötvényen meghatározott biztosí-
tási díjat a szerzôdés szerinti gyakorisággal és díjfize-
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tési módon, legkésôbb az esedékesség idôpontjában
megfizetni.

7.7. Szerzôdô jogosult az általa a szerzôdéskötéskor, vagy
a szerzôdés tartama alatt választott díjfizetési gyako-
riságot és díjfizetési módot megváltoztatni. A szerzô-
dô által írásban benyújtott módosítási igényt a biztosí-
tó legkorábban a módosítási igény – a biztosító köt-
vénykiállításra jogosult szervéhez történô – beérkezé-
sét követô harmincadik nap utáni elsô esedékesség-
kor érvényesíti.

7.8. A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdése-
kor esedékes.

7.9. A biztosítás folytatólagos díja mindig annak az idô-
szaknak az elsô napján esedékes, amelyre a díj, vagy
díjrészlet vonatkozik.

7.10. A soron következô biztosítási idôszakra vonatkozó
díjat a biztosító köteles az új, soron következô bizto-
sítási idôszak megkezdése elôtt legalább hatvan nap-
pal, írásban a szerzôdô tudomására hozni.

7.10.1. Amennyiben a szerzôdô a biztosító által javasolt díjon
a szerzôdést nem kívánja fenntartani, a biztosítási szer-
zôdést a biztosítási idôszak végére fel is mondhatja.

7.10.2. Amennyiben a szerzôdô a módosított díjat írásban
nem utasítja vissza, úgy azt a biztosító elfogadottnak
tekinti.

7.11. Bármely biztosított jármûvet ért bármely biztosítási
esemény bekövetkezése esetén a biztosító a teljes
biztosítási szerzôdés teljes biztosítási idôszakára járó
díjának megfizetését követelheti.

7.12. A díjnemfizetéssel megszûnt biztosítási szerzôdést, a
biztosítási díj utólagos, a szerzôdés megszûnését kö-
vetô megfizetése nem helyezi újra hatályba.

7.13. A szerzôdés megszûnését követô 120 napon belül a
felek a szerzôdést közös megegyezéssel, az elma-
radt díj megfizetését követôen, újra érvénybe helyez-
hetik (reaktiválás).

7.14. A biztosító kockázatviselése az újra érvénybe helye-
zés és a díj utólagos megfizetése révén sem terjed ki
a szerzôdés megszûnése és az újra érvénybe helye-
zésének idôpontja között eltelt idôszakra.

8. ÖNRÉSZESEDÉS

8.1. Jelen biztosítási szerzôdés a szerzôdô által szerzô-
déskötéskor választott – szerzôdés vagy jármû kate-
gória szinten meghatározható – önrész-kombináció-
val köthetô.

8.2. A szerzôdô által választott önrész-kombináció összeg-
szerû értékeit a biztosítási szerzôdés (ajánlat, köt-
vény) tartalmazza.

8.3. A szerzôdés tartama alatt a biztosításba újonnan be-
vont jármûvek önrészesedése a szerzôdéskötéskor
kialakított önrész-sémába illeszkedik.

Amennyiben az újonnan fedezetbe vont jármû olyan
jármû kategóriába tartozik, amely korábban nem volt
biztosítva, a vonatkozó önrész-kombináció szabadon
megválasztható.

8.4. A szerzôdéskötéskor, illetve a szerzôdés tartama alatt
kialakított önrész-séma legkorábban a biztosítási év-
fordulón módosítható. Az önrész módosítására mind-
két fél javaslatot tehet, írásban a biztosítási évfordulót
legalább hatvan nappal megelôzôen.

8.5. A szerzôdés feltételei szerint vonatkozó önrészt – a
GFB kár avultatás biztosítási esemény kivételével – a
biztosító a káreseményenkénti kárösszegbôl minden
esetben levonja. Önrész levonás címén a biztosító a
%-ban, illetve forintban megállapított önrész mérték
alapján számított magasabb összeget érvényesíti.

8.6. Az önrészesedés mértékét el nem érô károkat a bizto-
sító nem téríti meg.

9. A SZERZÔDÔ / BIZTOSÍTOTT
KÖTELEZETTSÉGEI

Tájékoztatási kötelezettség

9.1. Amennyiben a szerzôdést nem a biztosított köti, a biz-
tosítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított
belépéséig a szerzôdô fél a hozzá intézett nyilatkoza-
tokról és a szerzôdésben bekövetkezett változásokról
köteles tájékoztatni a biztosítottat.

Közlési kötelezettség

9.2. A szerzôdô és a biztosított köteles szerzôdéskötéskor
a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges vala-
mennyi információt megadni a biztosítónak. Lénye-
gesnek tekinthetô mindaz az adat (pl. díjszámítási ér-
ték), körülmény, amelyekre vonatkozóan a biztosítási
ajánlaton, illetve az ahhoz kapcsolódó adatlapon és
nyilatkozaton kérdés szerepel.

9.2.1. A közölt adatok és információk ellenôrzését a biztosí-
tó részére lehetôvé kell tenni, az ellenôrzési lehetôség
viszont nem mentesíti a szerzôdôt és a biztosítottat a
közlési kötelezettség alól.

9.3. A közlési kötelezettség egyaránt terheli a szerzôdô fe-
let és a biztosítottat. Egyikük sem védekezhet olyan
körülmény, vagy változás nem-tudásával, amelyet bár-
melyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, vagy ne-
ki bejelenteni, noha arról tudnia kellett és az közlésre,
bejelentésre köteles lett volna.

Változásbejelentési kötelezettség

9.4. A szerzôdô és biztosított köteles a folyamatban lévô
szerzôdés kockázatviselése szempontjából lényeges
körülmények változását 2 munkanapon belül, írásban
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bejelenteni a biztosítónak. Lényegesnek tekinthetô va-
lamennyi olyan adat, információ, amelyet a kötvény
tartalmaz, különös tekintettel az alábbiakra:

• szerzôdô/biztosított lakóhelyének, székhelyének
megváltozása,

• szerzôdô/biztosított telephely címének, levelezési
címének megváltozása,

• biztosított jármû forgalmi rendszámának, alvázszá-
mának, motorszámának megváltozása,

• a biztosított jármû felépítmény jellegének hatósági
engedéllyel történô megváltozása,

• biztosított jármû zárainak gyújtáskapcsolójának cse-
réje,

• biztosított jármû kulcsának, indítókártyájának elvesz-
tése, megsemmisülése, használatra alkalmatlanná
válása, másolása,

• a biztosított jármû vagyonvédelmében – a szerzôdés-
kötéskori állapothoz képest – bekövetkezett változás,

• biztosított jármû felszereltségének megváltozása,
• biztosított jármû kulcsai db-számában beállt válto-

zás,
• biztosított jármû használati jellegének megváltozása

(taxiként, bérgépkocsiként történô üzembe helyezés),
• biztosított jármû tulajdonjogának, üzembentartójának

megváltozása,
• biztosított jármû forgalomból történô kivonása,
• a biztosított jármû feletti rendelkezési jog vagy tulaj-

donjog bármilyen korlátozása, megterhelése.

9.5. A változás-bejelentésre irányuló kötelezettség meg-
sértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll
be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, vagy be
nem jelentett körülményt a biztosító szerzôdéskötés-
kor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási
esemény bekövetkeztében.

Kármegelôzési kötelezettség

9.6. A biztosított, a teljesítési segéd és/vagy biztosított jár-
mûvet vezetô személy köteles a tôle telhetô módon
mindent megtenni a káresemények megelôzése cél-
jából, különös tekintettel az alábbiakra:

a) Köteles ügyelni arra, hogy a biztosított jármû indí-
tókulcsai, elektronikus indítókártyái ne kerüljenek
ki ôrizetébôl.

b) Amennyiben az indítókulcsok, indítókártyák szük-
ségszerûen kerülnek ki a biztosított birtokából (pl.
szerviz, autómosó, benzinkút stb.) köteles azok
sorsát nyomon követni.

c) Köteles mindazon zárakat (pl. gyújtáskapcsolókat,
tárolásra szolgáló helyiségek zárait stb.) haladék-
talanul megjavítani/megjavíttatni, kicserélni, ame-
lyek kulcsához illetéktelenek bármely módon hoz-
zájuthattak, vagy ha azok kulcsok nélkül is mû-
ködtethetôvé váltak.

d) Köteles haladéktalanul intézkedni abban, hogy az
esetlegesen illetéktelen kezekbe került lopás elleni
védelmet szolgáló berendezések kódkártyája, sze-
mélyi kódja a továbbiakban ne legyen mûködtethetô.

e) Amennyiben a biztosított jármû nem megfelelôen
zárható, köteles gondoskodni a jármû biztonsá-
gos tárolásáról.

f) A biztosított jármû kizárólag olyan személyeknek
adható át használatra, akik mind a jármû, mind an-
nak tartozékai, csatolmányai, vontatmányai vonat-
kozásában felelôsséget vállalnak annak állapotá-
ért, állagmegôrzéséért.

g) Mindenkor köteles a biztosított jármûvel a KRESZ
szabályainak és elôírásainak megfelelôen közle-
kedni.

h) Köteles gondoskodni a biztosított jármû rendsze-
res karbantartásáról, indulás elôtt köteles továbbá
meggyôzôdni a jármû biztonsági berendezései-
nek mûködôképességérôl, a jármû közúti forga-
lomban való részvételéhez szükséges általános
mûszaki megfelelôségrôl.

i) Köteles gondoskodni a biztosított jármû forgalom-
ban való részvételét igazoló okmányok (pl. forgal-
mi engedély) biztonságos tárolásáról.

j) Köteles gondoskodni a biztosított jármû evakuálá-
sáról az elemi kárral nyilvánvalóan veszélyeztetett
területrôl.

k) Köteles gondoskodni a tûzvédelmi szabályok ma-
radéktalan betartásáról, a biztosított jármûvet ve-
szélyeztetô tûz keletkezése esetén köteles azon-
nal megkezdeni annak oltását.

l) Köteles az általa folytatott tevékenységre vonat-
kozó jogszabályi és egyéb hatósági elôírások és
szabályok betartásáról és betartatásáról gondos-
kodni.

m) Köteles megóvni a biztosított jármûvet és annak
tartozékait a lehetséges sérülésektôl, rongálástól,
elveszéstôl.

n) Mindenkor köteles ügyelni a biztosított jármû szak-
szerû lezárására, a jármû szükségszerû elhagyá-
sa esetén köteles annak ôrzésérôl gondoskodni.

o) Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt a biztosított
gépjármû forgalmi engedélye elveszik, vagy azt el-
lopják, megsemmisül, köteles a biztosított jármû
forgalmi rendszámának kicserélésére.

Kárenyhítési kötelezettség

9.7. A szerzôdô/biztosított köteles minden tudomására ju-
tott kárt haladéktalanul, írásban bejelenteni a biztosí-
tónak.

A szerzôdô/biztosított köteles a biztosító számára va-
lamennyi felvilágosítást, okmányt megadni, amely a
kár mértékének megállapításához rendelkezésére áll.

A szerzôdô/biztosított köteles a biztosító számára a
harmadik féllel szembeni visszkereseti igények érvé-
nyesítésének lehetôségét biztosítani és az ehhez
szükséges valamennyi eredeti okmányt, bizonylatot a
biztosító rendelkezésére bocsátani.

A biztosított és/vagy a biztosított jármûvet vezetô sze-
mély a biztosítási esemény bekövetkezését követôen
köteles a tôle telhetô módon mindent megtenni a be-
következett károk enyhítésére.

Szolgáltatás igénylése

9.8. A szerzôdô/biztosított a biztosító szolgáltatási kötele-
zettségének teljesítéséhez a káresemény bekövetkez-
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tét igazoló, valamint a szolgáltatásra való jogosultság
és a szolgáltatási összeg pontos megállapításához
szükséges alábbi okiratokat és dokumentumokat kö-
teles a biztosító rendelkezésére bocsátani:

Minden esetben:

a) hiánytalanul kitöltött kárbejelentô lap,
b) a biztosított jármû káreseménykori vezetôjének

vezetôi engedély másolata,
c) a sérült/károsodott jármû forgalmi engedélyének

másolata, vagy annak bevonásáról szóló rendôr-
ségi határozat,

d) nem természetes személy biztosított esetén, alá-
írási címpéldány,

e) a biztosított ÁFA visszatérítésre vonatkozó nyilat-
kozata.

Lopás, rablás és rongálás esetén:

a) rendôrségi feljelentés a káreseményrôl,
b) nyomozást felfüggesztô határozat,
c) a jármû forgalomból történô átmeneti kivonásáról

szóló határozat,
d) a jármû vásárlási számlája és/vagy a gépjármû be-

hozatalával, forgalomba helyezésével kapcsolatos,
a jármû értékeléséhez szükséges dokumentumok,

e) a jármû szervizkönyve,
f) nyilatkozat és kérdôív lopáskárhoz,
g) gépjármûvezetô meghallgatási jegyzôkönyve,
h) fuvarfeladatra vonatkozó belsô utasítás másolata,
i) jogátruházó, joglemondó nyilatkozat,
j) folyamatosan mûködô távfelügyelet esetén a táv-

felügyeleti szolgáltatóval kötött szerzôdés.

Helyreállítás esetén:

a) javítási árajánlat,
b) javítási számla, számlarészletezô és alkatrész-

beszerzési bizonylat,
c) meghatalmazás javító részére,
d) életvédelmi és biztonsági berendezések esetén tí-

pus-azonos márkaszerviz beszerzési és beszere-
lési számla,

e) rendôrségi tájékoztató, igazolás vagy határozat,
f) tûz- vagy robbanáskár esetén a tûzvizsgálati jelen-

tés, az eljáró tûzrendészeti hatóság/tûzvizsgáló
igazolása/határozat, vagy az illetékes jegyzô ha-
tározata,

g) szállítás esetén szállítási számla és fuvarlevél,
CMR fuvarlevél, áruszámla, kereskedelmi számla,
rakományjegyzék,

h) tárolás esetén tárolási számla,
i) gépjármûvezetô meghallgatási jegyzôkönyve,
j) fuvarfeladatra vonatkozó belsô utasítás másolata,
k) jogátruházó, joglemondó nyilatkozat,
l) tachográf korong.

Totálkár esetén:

a) javítási árajánlat,
b) jármû vásárlási számlája, és/vagy a gépjármû be-

hozatalával, forgalomba helyezésével kapcsolatos,
a jármû értékeléséhez szükséges dokumentumok,

c) roncsértékesítés adás-vételi szerzôdése,
d) rendôrségi tájékoztató, igazolás vagy határozat,
e) tûz- vagy robbanáskár esetén a tûzvizsgálati je-

lentés, az eljáró tûzrendészeti hatóság/tûzvizsgá-
ló igazolása/határozata, vagy az illetékes jegyzô
határozata,

f) gépjármûvezetô meghallgatási jegyzôkönyve,
g) fuvarfeladatra vonatkozó belsô utasítás másolata,
h) jogátruházó, joglemondó nyilatkozat,
i) tachográf korong,
j) folyamatosan mûködô távfelügyelet esetén, a táv-

felügyeleti szolgáltatóval kötött szerzôdés.

A biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához a be-
csatolt iratokat ellenôrizheti, illetve a kárigény elbírá-
lásához egyéb iratokat maga is beszerezhet.

9.8.1. A biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékessé-
gét csak olyan okirat bemutatásától teheti függôvé,
amely a biztosítási esemény bekövetkezésének igazo-
lásához, illetve a teljesítendô szolgáltatás mértékének
meghatározásához szükséges. A biztosítási szolgálta-
tás teljesítésének esedékességét a bejelentett bizto-
sítási esemény tekintetében indult szabálysértési eljá-
rás jogerôs befejezéséhez, illetve a büntetôeljárásnak
a bíróság jogerôs ügydöntô határozatával vagy végle-
gessé vált nem ügydöntô végzésével történô befeje-
zéséhez, valamint az ügyészségnek vagy a nyomozó
hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy
közvetítôi eljárás céljából történô felfüggesztésrôl szó-
ló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljá-
rást megszüntetô határozata meghozatalához a bizto-
sító nem kötheti.

Kárbejelentési kötelezettség

9.9. A biztosítási esemény (káresemény) bekövetkezése
esetén a biztosított és/vagy a gépjármûvezetô és/vagy
a teljesítési segéd a tudomásra jutást követôen, azon-
nal, de legkésôbb két munkanapon belül köteles érte-
síteni a biztosítót, egyben lehetôvé kell tenni a kárbeje-
lentés tartalmának (fedezet, jogalap, összegszerûség)
ellenôrzését.

9.10. Biztosítási esemény következtében külföldön mozgás-
vagy üzemképtelenné vált jármû esetében haladékta-
lanul fel kell venni a kapcsolatot a biztosítóval.

9.11. A káreseménnyel összefüggô esetleges hatósági vagy
bírósági eljárást a biztosító részére írásban be kell je-
lenteni.

9.12. A biztosított jármûben keletkezett tûz vagy robbanás-
kárt a tûzrendészeti hatóságnak is be kell jelenteni.

9.13. A lopás- és rabláskárt a rendôrségnek is, a külföldön
bekövetkezô lopás- és rabláskárt a káresemény hely-
színe szerinti illetékes külföldi hatóságnak is be kell
jelenteni.

9.14. A biztosított jármû ellopását a forgalomból történô ki-
vonásra jogosult hatóságnál is be kell jelenteni.
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9.15. Vad által okozott kárt a vadgazdálkodást folytató
szervnél is be kell jelenteni.

9.16. A biztosító nem téríti meg a kárt, amennyiben kése-
delmes kárbejelentés miatt lényeges körülmények
utóbb kideríthetetlenekké váltak.

Együttmûködési kötelezettség

9.17. A biztosító jogosult a sérült gépjármû szemléjére,
szükség esetén pótszemlét, illetve a javítást követôen
beépítés ellenôrzést tartani. Jogosult továbbá a zárak,
illetve a kockázatba vont felszerelések, kiegészítô va-
gyonvédelmi berendezések mûködôképességének
ellenôrzésére is.

9.18. A károsult jármû kárfelvételi szemlézéséig, de legké-
sôbb a káresemény bejelentését követô öt napig, a
károsult jármûvön legfeljebb csak a kárenyhítéshez
elengedhetetlenül szükséges változások eszközölhe-
tôk.

9.19. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mértékû vál-
toztatás miatt a biztosító számára a fizetési kötele-
zettség elbírálása szempontjából lényeges körülmé-
nyek tisztázása lehetetlenné vált, a biztosító kötele-
zettsége nem áll be.

9.20. Mindazon következményi károk, melyeket a szerzôdô/
biztosított vagy teljesítési segédei a káreseménnyel
kapcsolatos információk, okmányok késedelmes át-
adásával vagy visszatartásával okoztak, a biztosítot-
tat terhelik.

9.21. Külföldön bekövetkezett biztosítási eseményeket kö-
vetôen minden esetben, a lehetô legrövidebb idôn be-
lül – lehetôség szerint még a biztosító kötelezettség-
vállalását eredményezô szolgáltatás igénybevétele
elôtt – fel kell venni a kapcsolatot a biztosítóval.

A biztosító elôzetes hozzájárulása nélkül a sérült jár-
mû nem hagyható véglegesen külföldön, és a biztosí-
tó hozzájárulása szükséges a biztosítási esemény kö-
vetkeztében üzem-, menet és/vagy mozgásképtelen-
né vált gépjármû hazaszállításához is.

9.22. Lopáskár bekövetkezése esetén a szerzôdô/biztosított
köteles a jármûhöz tartozó összes kulcs/indítókártya,
audio lopás esetén a lopás elleni védelmet szolgáló le-
vehetô alkatrész biztosítónak történô átadására.

9.23. Amennyiben a lopáskár megtérítését követôen az el-
lopott jármû, illetve a biztosított jármûbôl ellopott, vagy
arról eltulajdonított alkatrész vagy tartozék megkerül,
ezt a biztosított a tudomásra jutástól számított két
munkanapon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.
Köteles továbbá nyilatkozni arról, hogy a megkerült
vagyontárgyra igényt tart-e.

9.24. Amennyiben a biztosított a megkerült vagyontárgyra
igény tart, köteles visszatéríteni a biztosítónak a kifi-
zetett szolgáltatást, illetve annak a lopással közvetle-
nül összefüggésben szükségessé vált – helyreállítási
költséggel csökkentett – részét.

9.25. Amennyiben a biztosított nem tart igényt a megkerült
vagyontárgyra, köteles azt a biztosítónak haladéktala-
nul átadni.

10. A BIZTOSÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Tájékoztatási kötelezettség

10.1. A biztosító köteles a szerzôdôt és/vagy biztosítottat
tájékoztatni:

a) a szerzôdés adatairól,
b) a bejelentett károk rendezésének státuszáról,
c) a folyamatban lévô kárkifizetésekrôl, illetve ezek

esetleges akadályairól.

Szolgáltatási kötelezettség

A biztosítási szerzôdésben (ajánlaton, kötvényben) megha-
tározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a bizto-
sító az alábbi szabályok figyelembevételével téríti meg a ke-
letkezett kárt.

Helyreállítási költségek térítése (belföldi károk esetén)

10.2. Megtéríti a biztosító a biztosítási esemény következté-
ben keletkezett károsodások – magyarországi javítómû-
helyben, vagy hivatalos márkaszervizben elvégzett a
gyári javítási technológia szerinti helyreállítás – szám-
lával igazolt költségeinek önrésszel csökkentett részét.

10.3. A biztosító folyó biztosítási idôszakra vonatkozó – az
önrész levonása nélkül megállapított – helyreállítási
költség címén teljesített térítésének felsô határa egy
adott biztosított jármû tekintetében nem haladhatja
meg a jármû – adott idôszakban tekintett, elsô – kár-
idôponti értékének 80%-át.

10.4. Amennyiben a helyreállítás nem márkaszervízben tör-
ténik, a biztosító a javítás magyarországi átlagos ár-
színvonalának megfelelô mértékû, számlával igazolt
költségét téríti meg.

10.5. Szerzôdô felek a becsült kárérték tekintetében, bizony-
latok hiányában megállapodást is köthetnek, ám az
utasvédelmi berendezések (pl. légzsák, biztonsági öv
stb.) kizárólag márkaszervizben elvégzett csere esetén,
a márkaszerviz számlája alapján kerülnek megtérítésre.
Számla nélküli helyreállítás esetén a biztosító a javí-
tóiparban a kár idôpontjában meglévô standardok
figyelembevételével kalkulált, nettó helyreállítási költ-
séget téríti meg.

10.6. A káreseménnyel kapcsolatosan felmerült általános
forgalmi adót (ÁFA) a biztosító kizárólag abban az
esetben téríti meg, ha a biztosított az adott vagyon-
tárgy vonatkozásában nem jogosult az ÁFA vissza-
igénylésére.

10.7. A biztosító a helyreállítás költségeibôl nem von le ér-
tékemelkedést, vagyis új alkatrészekkel történô hely-
reállítás esetén a beépített új alkatrészek miatti érték-
növekedést figyelmen kívül hagyja.
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Amennyiben a sérült alkatrész illetve tartozék javítha-
tó lenne, de azt a helyreállítás során újjal pótolták a
biztosító az ebbôl eredô többletköltségeket nem vi-
seli.

10.8. Amennyiben a sérült alkatrész, illetve tartozék a bizto-
sítási eseményt megelôzôen már sérült, javított, vagy
kijavítatlan, illetve szakszerûtlenül javított volt, a bizto-
sító az új alkatrész, tartozék árából jogosult az érték-
emelkedést levonni.

10.9. Sérült akkumulátor, gumiabroncs, kopó-forgó alkatré-
szek a jármû életkorára való tekintet nélkül minden
esetben káridôponti értéken térülnek.

10.10. A biztosítási esemény következtében szükségessé vált
fényezés esetén a biztosító kizárólag a sérült felületek
fényezésének költségét téríti meg, a sérült, javított fe-
lület nagyságának (kiterjedtségének) megfelelô mér-
tékben. Jelen biztosítás kapcsán az úgynevezett mel-
léfényezés költségeit a biztosító nem téríti meg. A ka-
rosszéria teljes fényezésének költségét a biztosító ki-
zárólag abban az esetben téríti meg, ha azt a gyári ja-
vítási technológia elôírja, vagy ha a sérült felület nagy-
sága a jármû teljes külsô felületének több, mint 70%-a.

10.11. A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a sérült jármû-
ben keletkezett értékcsökkenésre.

Külföldön bekövetkezett szükségjavítási költségek

10.12. Külföldön bekövetkezett biztosítási eseménnyel
összefüggésben az üzem-, menet- és/vagy mozgás-
képtelenné vált jármû minimális önrész mértékét
meghaladó szükségjavításának költségeit a biztosító
közvetlenül a javítónak téríti meg, a vonatkozó önrész
levonása nélkül.

A vonatkozó önrészt a kár hazai, végleges rendezése
során érvényesíti a biztosító, vagy amennyiben erre
nem kerül sor, a biztosított köteles azt 30 napon belül
visszafizetni a biztosítónak.

10.13. A biztosított jármû végleges megjavítása csak Magyar-
országon történhet, kivéve ha a biztosított bizonyítja,
hogy a biztosított jármû külföldön történô javítása gaz-
daságosabb megoldást jelent, vagy ha a biztosított írá-
sos kérelme alapján a biztosító ezt engedélyezi.

Külföldön felmerült helyreállítási költségek

10.14. Amennyiben a sérült jármû végleges megjavítása a
10.13. pontban foglaltaknak megfelelôen mégis külföl-
dön valósul meg, a helyreállítási költségek vonatkozá-
sában a biztosító a magyarországi javítómûhelyben
vagy hivatalos magyarországi márkaszervizben vég-
zett helyreállítás költségeinek megfelelô összeget té-
rít, a 10.2.–10.11. pontokban foglalt részletszabályok
figyelembevételével, az önrész levonását követôen.

Pótlási költségek térítése

10.15. A biztosító a jármû önrésszel csökkentett pótlási érté-
két téríti meg, amennyiben a biztosított jármûvet el-

lopták, elrabolták, és az a jogerôs rendôrségi nyomo-
zást megszüntetô határozat kézhezvételétôl számított
60 napon belül nem került meg.

10.16. A pótlási érték a jármû káresemény idôpontja szerinti
– a gyártás óta bekövetkezett értékmódosító ténye-
zôk és körülmények figyelembevételével számított –
az érvényes magyarországi EUROTAX katalógus
(eladási árjegyzése) alapján megállapított piaci értéke,
amennyiben az nem haladja meg a díjszámítási érté-
ket, ellenkezô esetben a díjszámítási érték.

10.17. Amennyiben a biztosított jármû a magyarországi
EUROTAX katalógusban nem szerepel, abban az
esetben a biztosító a mûszaki paraméterek tekinteté-
ben a hozzá legközelebb álló gépjármû EUROTAX
besorolás figyelembevételével, vagy direkt, célirányo-
san végzett piackutatás adatai alapján állapítja meg a
pótlási értéket.

10.18. Amennyiben a helyreállítás nem gazdaságos, a bizto-
sító a jármûnek a bruttó maradványértékkel (roncsér-
ték) és a vonatkozó önrésszel csökkentett pótlási ér-
tékét téríti meg. A maradványértéket (roncsérték) a
biztosító állapítja meg a szerzôdött partnerei által kínált
legjobb vételi ajánlat alapján. A maradvány (roncs) át-
vételére a biztosító nem kötelezhetô.

10.19. A káreseménnyel kapcsolatosan felmerült általános
forgalmi adót (ÁFA) a biztosító kizárólag abban az
esetben téríti meg, ha a biztosított az adott vagyon-
tárgy vonatkozásában nem jogosult az ÁFA vissza-
igénylésére.

10.20. A biztosító szolgáltatásait forintban állapítja meg és
forintban nyújtja.

A szolgáltatási kötelezettség korlátozása

10.21. Biztosítási eseménnyel összefüggésben megállapított
szolgáltatási összegbôl minden esetben levonásra
kerül a vonatkozó önrészesedés mértéke.

10.22. A biztosító által megállapított térítési összegbôl elô-
ször az ÁFA és egyéb közteher kerül levonásra, majd
az így csökkentett összegbôl az önrészesedés.

10.23. Nem téríti meg a biztosító a felhasználható (haszno-
sítható) maradványok értékét, valamint az adóható-
ságtól, illetve egyéb helyrôl visszaigényelhetô, vagy
egyéb módon megtérült (pl. más biztosítások által fe-
dezett) összeget.

10.24. Nem téríti meg a biztosító a párban szerelt alkatré-
szek, tartozékok (pl. fényszórók, gumiabroncsok, len-
géscsillapítók stb.) egyikének sérülése esetén a pár
nem sérült, másik elemének költségét, továbbá a gar-
nitúrában forgalmazott alkatrészek, tartozékok igény-
bevétele esetén a teljes garnitúra költségét, amennyi-
ben abból csak egyes elemek károsodtak, a zárgarni-
túra kivételével.

10.25. Sérült zár vagy gyújtáskapcsoló, elveszett, megsem-
misült, használhatatlanná vált kulcs, indítókártya ese-



22

Á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k

tén a zárgarnitúra, gyújtáskapcsoló kicseréléséig, il-
letve az új kulcs, indítókártya biztosítónak történô be-
mutatásáig a biztosító a lopáskárokat nem téríti meg.

A biztosított jármû zárainak, gyújtáskapcsolójának, in-
dítókulcsának, indítókártyájának biztosítási esemény
kapcsán szükségessé váló cseréje esetén a biztosító
az eredeti, hiteles számlával dokumentált költségeket
téríti meg a vonatkozó önrész levonását követôen.

10.26. A káresemény idôpontjában bekapcsolt, éles üzemre
állított kötelezôen elôírt biztonsági berendezésekkel
rendelkezô jármûbôl eltulajdonított elektroakusztikai
és/vagy audio-vizuális felszerelések, eszközök vonat-
kozásában a biztosító kockázatviselése jármûvenként
és biztosítási idôszakonként legfeljebb 100.000 forin-
tig terjed.

10.27. Amennyiben a biztosítónak adott biztosítási idôszak-
ban bekövetkeztt káresemény alapján szolgáltatási
kötelezettsége keletkezett, ugyanazon biztosítási idô-
szakben bekövetkeztt bármely további biztosítási ese-
mény tekintetében a biztosító térítésének felsô hatá-
ra, az adott jármû, adott idôszakban tekintett elsô kár-
idôponti értékének a megállapított szolgáltatási köte-
lezettség mértékével csökkentett összege, kivéve, ha
a szerzôdô fél a díjat megfelelôen kiegészíti.

10.28. Amennyiben a biztosított és/vagy a biztosított jármû
vezetôje és/vagy a teljesítési segéd a biztosítási ese-
mény bekövetkezését követôen eltér a biztosító ja-
vaslatától, az ebbôl eredô többletköltségeket a bizto-
sító nem téríti meg.

A szolgáltatási kötelezettség határideje

10.29. A káreseménnyel kapcsolatos és a szolgáltatási köte-
lezettség megállapításához szükséges teljeskörû do-
kumentáció kézhezvételét követôen a biztosítónak 30
napon belül nyilatkoznia kell a kárigény elismerésérôl,
vagy elutasításáról.

10.30. Amennyiben a biztosító szolgáltatási kötelezettségét
elismerte, köteles azt az elismerést követô 15 napon
belül teljesíteni.

Közrehatás

10.31. Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási
eseményen kívül egyéb, más tényezô is közrehatott,
a biztosító a kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen
mértékben az a biztosítási eseménnyel összefüggés-
ben áll.

Megtérítési igény

10.32. A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megté-
rítési igény illeti meg a károkozóval szemben, kivéve,
ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élô
hozzátartozó.

A biztosított vagyontárgy megkerülése

10.33. Amennyiben a biztosított vagyontárgy megkerül, a biz-
tosított arra igényt tarthat. Ebben az esetben azonban
a biztosító által teljesített szolgáltatást köteles vissza-
téríteni.

11. MENTESÜLÉS

11.1. Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartással

a) a szerzôdô fél vagy a biztosított;
b) a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk,

érdemi vezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk,
megbízottjuk; vagy

c) a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szak-
mai vezetésének vezetô beosztású tisztségviselôje
vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított
tagja, munkavállalója vagy megbízottja okozta.

11.1.1. Súlyosan gondatlan magatartásnak minôsül például,
ha a kár:

a) alkoholos befolyásoltsággal (0,8 ezrelék fölötti vér-
alkoholszint),

b) jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjármûvezetéssel,
c) kábító, vagy bódító hatású anyag használatával

kapcsolatos befolyásoltsággal
okozati összefüggésben következett be.

11.2. Fentiekben felsoroltak közül az érvényes gépjármû-
vezetôi engedély nélküli vezetés nem minôsül mente-
sülési oknak, ha a töréskár az oktatásra, vizsgázta-
tásra használt gépjármû vezetôjének a vezetôi enge-
dély megszerzése érdekében folytatott jogszerû gya-
korlása (vizsgája) során következett be.

11.3. Az érvényes gépjármû-vezetôi engedély nélküli veze-
tés nem minôsül mentesülési oknak abban az esetben
sem, ha az elmulasztott orvosi vizsgálat miatt lejárt
vezetôi engedélyt a káresemény idôpontjától számított
30 napon belül változatlan feltételekkel meghosszab-
bították.

11.4. Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szer-
zôdô kármegelôzési vagy kárenyhítési kötelezettsé-
gének megszegésével okozta.

12. KIZÁRÁSOK

12.1. Nem téríti a biztosító azokat a károkat, amelyek oka
közvetlenül, vagy közvetve, egészben, vagy részben:

a) háború, polgárháború, katonai erô nemzetközi al-
kalmazása, harci eszköz, vagy hadianyag felhasz-
nálásának következménye,

b) polgári zavargás, sztrájk, felkelés, zendülés, fosz-
togatás, egyéb erôszakos cselekmény következ-
ménye,
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c) bármely tüntetés, terrorizmus, ideértve minden
olyan cselekményt is, melyet valamely tényleges,
vagy várhatóan bekövetkezô terrorcselekmény
meghiúsítása, vagy az az elleni védekezés során
tesznek,

d) nukleáris, mérgezô biológiai, vagy vegyi anyagok
olyan kibocsátása, kiszökése, amely közvetlenül,
vagy közvetve nukleáris sugárzást, radioaktív ve-
gyi, biológiai szennyezést eredményez.

12.2. Nem téríti a biztosító az alábbiakban felsorolt károkat:

1. nem baleseti jelleggel bekövetkezô események
kárai (pl. mûszaki hiba, fagyás, anyagfáradás,
anyaghiba stb.),

2. biztosítási események által okozott következmé-
nyi károk,

3. a jármû értékcsökkenésébôl származó károk,
4. a jármû üzem- és kenôanyagaiban keletkezett

károk,
5. a biztosított jármû gumiabroncsait biztosítási ese-

mény bekövetkezése nélkül ért (pl. defekt, abroncs
szétrobbanása, kopás miatti) károk,

6. a sérült jármû ideiglenes pótlásával összefüggô, a
gépjármûhasználat kiesése maitt felmerült költsé-
gek és károk,

7. biztosítási esemény miatt megsemmisült jármû pót-
lását szolgáló, másik jármû beszerzésével kapcso-
latban felmerült járulékos költségek (pl. illetékek),

8. biztosítási esemény miatt sérült jármû helyreállítá-
sához egyedileg beszerzett alkatrész vagy tartozék
szállítási költsége, illetve a beszerzéssel kapcso-
latban felmerült egyéb járulékos költség,

9. a környezetszennyezésbôl eredô károk,
10. rágcsálók okozta károk,
11. természetes elhasználódás során keletkezett károk,
12. a motor által beszívott víz által okozott károk,
13. javítható alkatrész újra cserélésének többletkölt-

ségébôl származó károk,
14. sérült felületeken kívüli, indokolatlan fényezés

többletköltségébôl eredô károk,
15. a jármû baleset nélkül bekövetkezô, rakományá-

nak elmozdulásából eredô kár,
16. a jármû rakodása közben, illetve a rakodás követ-

keztében keletkezett károk,
17. jármû engedély nélküli átalakításával okozati

összefüggésében keletkezô károk,
18. hatósági beavatkozásból eredô károk (pl. elkobzás,

lefoglalás),
19. hatósági engedélyhez kötött, de érvényes enge-

déllyel nem rendelkezô alkatrészekben keletke-
zett károk,

20. a jármûbôl szerszám nélkül kiszerelhetô elektroni-
kus berendezések (pl. szélvédôre tapadókorong-
gal erôsített GPS, kihangosító stb.), elektro-akusz-
tikai berendezések és tartozékai ellopásából szár-
mazó károk,

21. olyan károk, amelyeket gyúlékony, robbanó, korro-
dáló vagy maró anyagoknak a biztosított jármûben
történô szállítása idézett elô, vagy súlyosbított,

22. a gyúlékony, robbanásveszélyes vagy szennyezô
áruk (olaj, üzemanyag, vegyi anyagok stb.) okoz-
ta közvetett károk elhárításának és enyhítésének
költségei, valamint az ilyen áruk okozta szennye-

zésekkel kapcsolatos jogszabályi elôírások alap-
ján kivetett bírságok,

23. nyitott utasterû jármû (cabrio) utasterében lopás,
rongálás, vagy csapadék miatt keletkezett károk,

24. biztosított jármû nyitvahagyott, le-, illetve kiszerelt
nyílászáróival összefüggésben bekövetkezett károk,

25. károk, amelyek azzal összefüggésben keletkez-
tek, hogy a biztosított jármûvet túlterhelték, üze-
meltetését, vontatását szakszerûtlenül, vagy a vo-
natkozó elôírások megszegésével végezték,

26. károk, amelyek azzal összefüggésben keletkez-
tek, hogy a biztosított jármû kormányzását és/vagy
fékezését biztosító berendezések és/vagy gumi-
abroncsok nem feleltek meg a vonatkozó elôírá-
soknak,

27. verseny, vagy versenyre való felkészülés közben
bekövetkezett károk,

28. jármûben szállított veszélyes anyagok által okozott
károk, illetve az általuk súlyosbított károk, a sú-
lyosbítás mértékének megfelelô hányadra,

29. a jármû nem lezárt részében tárolt tartozékok el-
tulajdonításával okozott károk (pl. pótkerék, porral
oltó, létra, szerszámok stb.),

30. a biztosított jármûvel szállított vagyontárgyak ká-
rai,

31. biztosított jármûvön szállított áru ideiglenes taka-
rására szolgáló háló, ponyva stb. kárai,

32. a biztosított jármû – biztosítottnak/jármûvezetô-
nek/teljesítési segédnek felróható – jogtalan és/
vagy jogosulatlan használatával összefüggô kárai,

33. a gépjármû vezetôre és a gépjármû vezetésére
vonatkozó szabályok és elôírások szándékos be
nem tartásából eredô károk (pl. magassági korlát
figyelmen kívül hagyása).

12.3. Nem téríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a
szerzôdô/biztosított azzal idézett elô, hogy a szerzô-
dés tartama alatt, a korábban azonos károkozási kö-
rülményekkel visszatérôen okozott kárt a biztosító fel-
hívása ellenére sem szüntette meg, a károkozási kö-
rülményt nem küszöbölte ki, noha az gazdaságilag és
mûszakilag ésszerû ráfordítással megszûntethetô, ki-
küszöbölhetô, elkerülhetô lett volna.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. Jelen biztosítás általános és különös feltételeiben
nem szabályozott kérdésekben a 6:63. § (5) bekez-
dés kivételével a Polgári Törvénykönyv, továbbá a ha-
tályos magyar jog szabályai az irányadók.

13.2. Az általános és különös feltételekben is egyaránt sza-
bályozottak eltérése esetén a különös feltételekben
foglaltak az irányadók.

13.3. Amennyiben a különös feltételek másként nem rendel-
keznek, jelen biztosítási szerzôdés alapján keletkezett
kártérítési igények a káresemény bekövetkezésétôl
számított egy év alatt évülnek el.

13.4. Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen fel-
merülô panaszokat a biztosító központi panaszirodá-
jához lehet benyújtani, szóban (személyesen, telefo-
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non) vagy írásban (személyesen vagy más által át-
adott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus le-
vélben):

Cím: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 142.
Telefon: +36-1-433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

13.5. A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony
létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és meg-
szûnésével, továbbá a szerzôdésszegéssel és annak
joghatásaival kapcsolatos esetleges jogviták bírósági
eljáráson kívüli rendezésére természetes személy fo-
gyasztó írásban panaszt nyújthat be a Pénzügyi Bé-
kéltetô Testülethez.

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
Telefon: +36-1-48-99-700
E-mail: pbt@mnb.hu

A Pénzügyi Békéltetô Testület eljárása megindításának
feltétele, hogy a természetes személy fogyasztó elô-
zetesen a biztosítóval közvetlenül megkísérelje a vi-
tás ügy rendezését.

13.6. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése ese-
tén az MNB-hez lehet fordulni panasszal. 

Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

13.7. A fentiekben részletezett lehetôségeken túl a felek bí-
rósághoz is fordulhatnak, illetve természetes személy
fogyasztónak nem minôsülô fél csak bírósághoz for-
dulhat.

13.8. A biztosító felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank
(MNB).

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36-1-489-9100
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

13.9. Biztosítási titoknak minôsül minden olyan – minôsített
adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosí-
tó, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló adat,
amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításköz-
vetítô ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – szemé-
lyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálko-
dására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval
kötött szerzôdéseire vonatkozik.

13.10. A biztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult
kezelni, amelyek a biztosítási szerzôdéssel, annak lét-
rejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással össze-
függnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szer-
zôdés megkötéséhez, módosításához, állományban
tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó kö-
vetelések megítéléséhez szükséges, vagy a törvény
(Bit.) által meghatározott egyéb cél lehet.

13.11. A 13.10. pontban meghatározott céltól eltérô célból
végzett adatkezelést a biztosító csak az ügyfél elôze-
tes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás meg-
tagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és an-
nak megadása esetén részére nem nyújtható elôny.

13.12. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nél-
kül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktar-
tási kötelezettség terheli a biztosító vagy viszontbizto-
sító tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazo-
kat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékeny-
ségük során bármilyen módon hozzájutottak.

13.13. A Bit. 136. §-a szerint az ügyfél egészségi állapotával
összefüggô az egészségügyi és a hozzájuk kapcsoló-
dó személyes adatok kezelésérôl és védelmérôl szó-
ló törvényben (a továbbiakban: Eüak.) meghatározott
egészségügyi adatokat a biztosító a 135. § (1) bekez-
désében meghatározott célokból, az Eüak. rendelke-
zései szerint, kizárólag az érintett kifejezett hozzájá-
rulásával kezelheti.

13.14. Jelen szerzôdés kapcsán az ügyfél személyes adata-
inak, továbbá egészségi állapotával összefüggô ada-
tainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását az aján-
lattétel során és/vagy a biztosítási szolgáltatás igény-
bevételét közvetlenül megelôzôen adja meg.

13.15. A biztosító a személyes adatokat, továbbá az egész-
ségügyi állapottal közvetlenül összefüggô, általa ke-
zelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, amed-
dig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény ér-
vényesíthetô.

A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden
olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek
kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt, vagy
amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem
áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs
törvényi jogalap.

13.16. Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból,
jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
lehet. Csak olyan személyes adat kezelhetô, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhe-
tetlen, a cél elérésére alkalmas, de csak a cél megva-
lósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adato-
kat a biztosító kezeli és dolgozza fel.

13.17. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik sze-
mélynek, ha a törvény alapján a titoktartási kötelezett-
ség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele vagy annak
törvényes képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási ti-
tokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban
felmentést ad.

13.18. A Bit. 138. §-a alapján a biztosítási titok megtartásá-
nak kötelezettsége nem áll fenn:

a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) az elôkészítô eljárást folytató szervvel, a nyomozó

hatósággal és az ügyészséggel,
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c) büntetôügyben, polgári peres vagy nemperes eljá-
rásban, közigazgatási perben eljáró bírósággal, a
bíróság által kirendelt szakértôvel, továbbá a vég-
rehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó-
val, a csôdeljárásban eljáró vagyonfelügyelôvel, a
felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes vagyon-
felügyelôvel, rendkívüli vagyonfelügyelôvel, felszá-
molóval,  a természetes személyek adósságrende-
zési eljárásában eljáró fôhitelezôvel, Családi Csôd-
védelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelôvel,
bírósággal,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá
az általa kirendelt szakértôvel,

e) az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az
adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezett-
ség, vagy ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adó-
kötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meg-
határozott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá-
lattal,

g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény

108. § (2) bekezdésében foglalt esetben az egész-
ségügyi államigazgatási szervvel,

j) a törvényben meghatározott feltételek megléte
esetén a titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásá-
val, valamint együttbiztosítás esetén a kockázat-
vállaló biztosítókkal,

l) törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást
vezetô kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti
nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó szervvel, to-
vábbá a jármûnyilvántartásban nem szereplô gép-
jármûvekkel kapcsolatos közúti közlekedési igazga-
tási feladatokkal összefüggô hatósági ügyekben a
közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a köz-
úti közlekedési nyilvántartási szervével, 

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô
biztosítási szerzôdési állomány tekintetében – az
erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint –
az átvevô biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvénye-
sítéséhez szükséges adatok tekintetében és az
ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolatban
a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot
kezelô szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levele-
zôvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási
Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kár-
képviselôvel, továbbá – a közúti közlekedési bale-
setével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegy-
zôkönyvébôl a balesetben érintett másik jármû ja-
vítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga
alapján – a károkozóval,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzôvel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellá-
tásához szükséges adatok tekintetében a könyv-
vizsgálóval,

p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok ál-
tal támasztott követelményeket kielégítô adatkeze-

lés feltételei minden egyes adatra nézve teljesül-
nek, valamint a harmadik országbeli biztosító szék-
helye szerinti állam rendelkezik a magyar jogsza-
bályok által támasztott követelményeket kielégítô
adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli
biztosítóval, biztosításközvetítôvel,

q) a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával,
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósággal,
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás,

illetve a káresetek igazolásának részletes szabá-
lyairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott
kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra
nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biz-
tosítóval,

t) a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal

szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontban megjelölt
szerv vagy személy adatkéréssel, illetve írásbeli meg-
kereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél
nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a
kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját,
azzal, hogy a p)-s) pontban megjelölt szerv vagy sze-
mély kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés cél-
ját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap
igazolásának minôsül az adat megismerésére jogosí-
tó jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

13.19. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás kere-
tén kívül a fent meghatározott szervek alkalmazottai-
ra is kiterjed.

13.20. A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági
szolgálat, az elôkészítô eljárást folytató szerv, a nyo-
mozó hatóság, az ügyészség, továbbá a bíróság adat-
kérésére, írásbeli megkeresésére akkor is köteles ha-
ladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat me-
rül fel arra, hogy a biztosítási ügylet

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. tör-
vényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaélés-
sel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terror-
cselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantó-
szerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel
visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben
vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel,

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábító-
szer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy
kábítószer készítésének elôsegítésével, új pszicho-
aktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel,
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával,
terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel
vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûn-
szövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyel van összefüggésben.

13.21. A biztosító a 13.18. illetve a 13.20. pontokban, a Bit.
a 137. §-ban, a 138. §-ban és a 140. §-ban meghatá-
rozott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek sze-
mélyes adatait továbbíthatja.

13.22. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn abban az esetben, ha
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a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezett-
ségvállalás alapján külföldi bûnüldözô szerv írás-
beli megkeresésének teljesítése céljából – írásban
kér biztosítási titoknak minôsülô adatot,

b) a pénzügyi információs egységként mûködô ható-
ság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében
eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység
írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írás-
ban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot, vala-
mint ha a biztosító vagy a viszontbiztosító csoport-
szinten meghatározott pénzmosás és terrorizmus-
finanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kap-
csolódó kötelezettségét teljesíti.

13.23. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a vi-
szontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénz-
ügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásá-
ról szóló törvényben meghatározott bejelentési köte-
lezettségének tesz eleget.

13.24. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intéz-
ménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredô
követeléshez kapcsolódó biztosítási szerzôdés vonat-
kozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megke-
reséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az
ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését,
a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.

13.25. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító
által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a
Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Ál-
lamok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfe-
lelés elômozdításáról és a FATCA szabályozás végre-
hajtásáról szóló Megállapodás kihirdetésérôl, valamint
az ezzel összefüggô egyes törvények módosításáról
szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-
törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kap-
csolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötele-
zettség teljesítésében merül ki.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító
által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás az
Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a
FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában
foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.

13.26. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a
viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosító-
hoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli
adatfeldolgozó szervezethez történô adattovábbítás
abban az esetben:

a) ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany)
ahhoz írásban hozzájárult, vagy

b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az
adattovábbításnak törvényben meghatározott adat-
köre, célja és jogalapja van, és a harmadik ország-
ban a személyes adatok védelmének megfelelô

szintje az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vény (a továbbiakban: Infotv.) 8. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott bármely módon biztosított.

A biztosítási titoknak minôsülô adatoknak másik tag-
államba történô továbbítása esetén a belföldre történô
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell al-
kalmazni.

13.27. Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérel-
mét a felügyeleti ellenôrzési eljárás során a csoportfe-
lügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a
pénzügyi csoport irányító tagja részére történô át-
adása.

13.28. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét

a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amely-
bôl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata
nem állapítható meg,

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás
székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság
számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges
adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a ma-
gyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban
foglaltaknak,

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok
elvégzése céljából a miniszter részére személyes
adatnak nem minôsülô adatok átadása,

d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítô felügyele-
térôl szóló törvényben foglalt rendelkezések telje-
sítése érdekében történô adatátadás.

Fentiekben meghatározott adatok átadását a biztosí-
tó a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagad-
hatja meg.

13.29. A Bit. 149. § (1) alapján a biztosító (továbbiakban:
megkeresô biztosító) – a veszélyközösség érdekei-
nek a megóvása érdekében – a jogszabályokban fog-
lalt vagy a szerzôdésben vállalt kötelezettségének tel-
jesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és
szerzôdésnek megfelelô teljesítése, a biztosítási
szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések megakadá-
lyozása céljából megkereséssel fordulhat más bizto-
sítóhoz (továbbiakban: megkeresett biztosító) az e
biztosító által – a Bit. 135. § (1) bekezdésében meg-
határozottak szerint, a biztosítási termék sajátossága-
inak a figyelembevételével – kezelt és a Bit. 149. §
(3)–(6) bekezdésben meghatározott adatok vonatko-
zásában.

13.30. A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelô
megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meg-
határozott megfelelô határidôben, ennek hiányában a
megkeresés kézhezvételétôl számított tizenöt napon
belül köteles átadni a megkeresô biztosítónak.

13.31. A Bit. 150. § alapján a biztosítók jelen biztosítási szer-
zôdés vonatkozásában – a veszélyközösség érdekei-
nek a megóvása érdekében – a szolgáltatások jogsza-
bályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése, a
biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések
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kiszûrése céljából közös adatbázist (a továbbiakban:
Adatbázis) hozhatnak létre, amely tartalmazza

a) a szerzôdô személy azonosító adatait;
b) a biztosított vagyontárgy azonosító adatait;
c) az a) és b) pontokban meghatározott szerzôdôt

vagy vagyontárgyat érintô korábbi biztosítási ese-
ményekre vonatkozó adatokat; és

d) a biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló
okirat számát.

13.32. A biztosító a 13.31. pontban meghatározott adatokat
az adat keletkezését követô harminc napon belül to-
vábbítja az Adatbázisba.

13.33. A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a meg-
óvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a
szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése so-
rán a szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdés-
nek megfelelô teljesítése és a visszaélések meg-
akadályozása céljából az Adatbázisból adatot igé-
nyelhet.

13.34. Az Adatbázis kezelôje a jogszabályoknak megfelelô
igénylés szerinti adatokat nyolc napon belül köteles
átadni az igénylô biztosítónak.

13.35. Nem áll fenn a biztosító titoktartási kötelezettsége az
Adatbázis irányában, az Adatbázisba való adatátadás
vonatkozásában, továbbá az Adatbázis kezelôjét ter-
helô biztosítási titok megtartására vonatkozó kötele-
zettsége a biztosító vonatkozásában, amely a jogsza-
bálynak megfelelô igényléssel fordul hozzá.

13.36. Az Adatbázis kezelôjének az Adatbázisban kezelt ada-
tokra vonatkozó titoktartási kötelezettségére, továbbá
a kezelt adatokra vonatkozó igénylések teljesítésére
nézve a biztosítási titokra vonatkozó szabályok meg-
felelôen alkalmazandóak.

13.37. Az érintett ügyfél kérésére a biztosító köteles tájékoz-
tatást adni az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
idôtartamáról, az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl és az
adatkezeléssel összefüggô tevékenységérôl, továbbá
– az érintett személyes adatainak továbbítása esetén
– az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérôl.

13.38. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését,
továbbá – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – adatainak zárolását és törlését.

13.39. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
kizárólag az adatkezelôre vonatkozó jogi kötelezett-
ség teljesítéséhez vagy az adatkezelô, adatátvevô
vagy harmadik személy jogos érdekének érvénye-
sítéséhez szükséges, kivéve kötelezô adatkezelés
esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbí-
tása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

13.40. A biztosító az érintett tiltakozást a kérelem benyújtásá-
tól számított legrövidebb idôn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntésérôl a kérelmezôt
írásban tájékoztatja. Amennyiben a biztosító az érin-
tett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zá-
rolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alap-
ján tett intézkedésekrôl értesíti mindazokat, akik ré-
szére a tiltakozással érintett személyes adatot koráb-
ban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tilta-
kozási jog érvényesítése érdekében.

13.41. Amennyiben az érintett a biztosító fentiek szerint meg-
hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a biztosító
a fentiek szerinti határidôt elmulasztja, az érintett – a
döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától
számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ában meg-
határozott módon – bírósághoz fordulhat.

13.42. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô szemé-
lyes adatokat az adattovábbítástól számított öt év el-
teltével, a különleges adatnak, vagy bûnügyi szemé-
lyes adatnak minôsülô adatok továbbítása esetén húsz
év elteltével törölni kell.

13.43. A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a
Bit. 138. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a Bit.
138. § (6) bekezdése alapján végzett adattovábbítá-
sokról.

13.44. A biztosító és a személyes adatokat a biztosítási, illet-
ve a megbízási jogviszony fennállásának idején, vala-
mint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a bizto-
sítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban
igény érvényesíthetô.

13.45. A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden
olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amely-
nek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt,
vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása
nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez
nincs törvényi jogalap.

13.46. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok te-
kintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve
a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is gya-
korolhatja.

13.47. A biztosítási titokra egyebekben a Ptk.-ban és az üz-
leti titok védelmérôl szóló 2018. évi LIV. törvényben
foglaltakat kell megfelelôen alkalmazni.
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A KÖBE Flotta Casco biztosítása az Általános feltételekben
illetve a jelen Különös feltételekben foglalt részletszabályok
alapján jön létre. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége az
itt maghatározásra kerülô biztosítási események bekövetke-
zése esetén áll be, a vonatkozó további részletszabályok és
az Általános feltételek figyelembevételével.

A konkrét szerzôdés biztosítási eseményeit és ezek feltéte-
leit, a biztosított jármûvek felsorolását valamint az esetlege-
sen kapcsolódó további speciális elôírásokat, megállapodá-
sokat a kockázatviselés területi hatályára is kiterjedôen a
biztosítási kötvény tartalmazza.

Különös feltételek

1. Biztosítási események
Biztosítási eseménynek minôsül és megtéríti a bizto-
sító az alábbi károkat:

• töréskár
• rongálás
• elemi és tûzkár
• lopáskár / rablás
• üvegkár
• sérült jármû szállítása, tárolása
• ismételt forgalomba helyezés
• GFB értékvesztés

1.1. Töréskár
Biztosítási eseménynek minôsül és az Általános feltéte-
lekben részletezett szabályok figyelembevételével meg-
téríti a biztosító a biztosított gépjármûvet és/vagy annak
alkatrészeit, tartozékait ért bármely, közvetlenül bekö-
vetkezô, kívülrôl ható, baleseti jellegû és hirtelen fellépô
mechanikai behatás által elôidézett sérülési károkat.

Töréskár esetén a biztosító az Általános feltételekben
meghatározott szabályok szerint, az ajánlaton és a
kötvényben meghatározott mértékû önrészt érvénye-
síti a szolgáltatási összeg meghatározásakor.

1.2. Rongálás
Biztosítási eseménynek minôsül és az Általános felté-
telekben részletezett szabályok figyelembevételével
megtéríti a biztosító a biztosított jármû idegen sze-
mély által okozott szándékos rongálási kárait.

Rongálási kár esetén a biztosító az Általános feltéte-
lekben meghatározott szabályok szerint, az ajánlaton
és a kötvényben meghatározott mértékû önrészt ér-
vényesíti a szolgáltatási összeg meghatározásakor.

1.3. Elemi- és tûzkár
Biztosítási eseménynek minôsül és az Általános felté-
telekben részletezett szabályok figyelembevételével
megtéríti a biztosító a biztosított gépjármûvet és/vagy
annak alkatrészeit, tartozékait ért bármely, közvetlenül
bekövetkezô, kívülrôl ható villámcsapás, robbanás,
földrengés (MSK-skála 5-ös fokozatát elérô vagy meg-
haladó erejû), földcsuszamlás, kô- és földomlás, ter-
mészetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlá-

sa, legalább 15 m/sec erôsségû vihar, felhôszakadás,
árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hó-
tömeg, hónyomás által okozott kárt, továbbá a gépjár-
mûben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban – a gép-
jármû elektromos berendezéseinek meghibásodása
miatt vagy külsô eredetû tûznek a biztosított jármûre
történô átterjedése folytán keletkezô – tûz, illetve rob-
banáskárt.

Elemi és tûzkár bekövetkezése esetén a biztosító az
Általános feltételekben meghatározott szabályok sze-
rint, az ajánlaton és a kötvényben meghatározott mér-
tékû önrészt érvényesíti a szolgáltatási összeg meg-
határozásakor.

1.4. Lopáskár / Rablás
Biztosítási eseménynek minôsül és az Általános felté-
telekben részletezett szabályok figyelembevételével
megtéríti a biztosító a biztosított jármûvet/gépjármûvet
és/vagy annak alkatrészeit, tartozékait ért, az alábbi-
akban felsorolt károkozásokat:

a) megfelelôen lezárt és a kötelezôen elôírt bizton-
ságtechnikai berendezésekkel rendelkezô gépjár-
mûnek vagy megfelelôen lezárt helyiségben tárolt
jármûnek/gépjármûnek a helyiségbe jogtalan be-
hatolást követô ellopása, vagy jogtalan használat
céljából történô önkényes elvétele, vagy ennek kí-
sérletével okozott kár,

b) biztosított jármû alkatrészének, tartozékának ello-
pása, vagy ennek kísérlete a jármûrôl, annak meg-
felelôen lezárt belsô terébôl, vagy megfelelôen le-
zárt helyiségben tárolt jármû bármely részérôl,

c) a biztosított jármû vagy alkatrészének, tartozéká-
nak elrablása vagy ennek kísérlete,

d) az önkényesen eltulajdonított, de megkerült bizto-
sított jármûben annak eltulajdonításától a megta-
lálásáig eltelt tartam alatt bekövetkezett sérülés,
alkatrész vagy tartozék hiány, valamint a jármû
esetleges értékvesztése.

Jelen biztosítási fedezet nem terjed ki:

a) a kötelezôen elôírt és mûködôképes biztonság-
technikai berendezésekkel a káresemény idôpont-
jában nem rendelkezô gépjármûre, vagy olyan

Alap kockázatok
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gépjármûre, amelyben a kötelezôen elôírt bizton-
ságtechnikai berendezések a káresemény idô-
pontjában nem mûködtek,

b) a nem megfelelôen lezárt gépjármû vagy a nem
megfelelôen lezárt helyiségben tárolt gépjármû el-
lopására, vagy önkéntes elvételére,

c) a bérbe adott gépjármûnek a bérleti szerzôdés
tartama alatt bekövetkezett ellopására, elsikkasz-
tására, ha a gépjármû nem kerül meg,

d) azokra a lopási esetekre, amelyekben a lopás el-
követését követôen a biztosított a jármû gyári spe-
cifikációja szerinti darabszámú kulcsot, indítókár-
tyát nem tudja bemutatni,

e) a jármû elsikkasztására.

1.5. Üvegkár
Biztosítási eseménynek minôsül és jelen feltételek ki-
zárásainak korlátozásával megtéríti a biztosító a biz-
tosított jármû ablaküvegeit ért, bármely közvetlenül
bekövetkezô, kívülrôl ható, baleseti jellegû és hirtelen
fellépô mechanikai behatás által elôidézett sérülése-
ket, illetve az idegen személy által okozott szándékos
rongálási károkat.

A gépjármû ablaküvegeiben a jármû károsodása nél-
kül vagy azzal egyidejûleg keletkezett töréskár
és/vagy elemi kár esetén az önrészesedés mértéke a
káreseményenként megállapított kár összegének a
szerzôdésben vállalt százaléka.

Nem von le önrészt a biztosító, amennyiben:

• a sérült szélvédô javítását az üveg cseréje nélkül
végzik,

• a technológiailag indokolt üvegcseréhez a vezérkép-
viseleti nettó ár 85%-át meg nem haladó értékû
utángyártott szélvédôt szerelnek be.

1.6. Külföldön megsérült jármû szükségjavítása
Biztosítási eseménynek minôsül és megtéríti a bizto-
sító az 1.1.–1.5. pontokban felsorolt események követ-
keztében sérült, üzem-, menet és/vagy mozgásképte-
lenné vált jármû indokolt szükségjavításának költsé-
geit, legfeljebb a biztosított jármû káridôponti nettó ér-
tékének 5%-áig. Amennyiben a károsodott jármû hely-
színi szükségjavítása ezen keretösszegen belül nem
megoldható, az esetlegesen szükséges szállításról a
biztosító jogosult dönteni.

1.7. Sérült jármû mentése, szállítása, tárolása
Biztosítási eseménynek minôsül és megtéríti a bizto-
sító az 1.1.–1.5. pontokban felsorolt események kö-
vetkeztében sérült, üzem-, menet és/vagy mozgás-
képtelenné vált jármû indokolt mentésével, szállításá-
val, vontatásával, idegen helyen történô tárolásával,
ôrzésével kapcsolatosan ténylegesen felmerült köz-
vetlen költségek számlával igazolt összegét, legfeljebb
a biztosított jármû káridôponti nettó értékének 5%-áig.
A mentési, szállítási, tárolási költségek érvényesíté-
séhez a biztosító elôzetes jóváhagyása minden eset-
ben szükséges.

1.8. Ismételt forgalomba helyezés
Biztosítási eseménynek minôsül és megtéríti a bizto-
sító az 1.1.–1.5. pontokban felsorolt események kö-
vetkeztében sérült, vagy ellopott és megkerült jármû
ismételt forgalomba helyezésének számlával igazolt
közvetlen közlekedésigazgatási költségét.

1.9. GFB kár avultatás
Biztosítási eseménynek minôsül és megtéríti a biztosí-
tó a biztosított jármûben keletkezett GFB káresemény
helyreállítási költségeinek megállapításánál avultatás
címén levont összeg jelen biztosítás szolgáltatási
szabályainak alkalmazásával kifizethetô részét a
vonatkozó önrész érvényesítése nélkül.

1.10. Be- és kirakodás
Kizárólag a szerzôdô által megfizettet pótdíj ellené-
ben a biztosító megtéríti a be- és kirakodás, illetve a
rakományrögzítés során, ezzel a tevékenységgel köz-
vetlenül összefüggô, az ajánlaton és a kötvényen
ezen kockázat tekintetében biztosítottnak minôsülô
jármûben keletkezô károkat, amennyiben a be- és ki-
rakodást és/vagy a rakományrögzítést a biztosított
és/vagy a gépjármûvezetô és/vagy a teljesítési segéd
végzi.

1.11. Géptörés
Kizárólag a szerzôdô által megfizettet pótdíj ellené-
ben a biztosító megtéríti az ajánlaton és a kötvényen
ezen kockázat tekintetében megjelölt és különleges
jármûnek minôsülô biztosított jármûveket munkavég-
zés vagy közlekedésre történô elôkészítés során ért,
törés- és elemikár biztosítási események által okozott
károkat. 

Pótdíjas kockázatok
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