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TiszteltÜgyfelünk!

JelentájékoztatónkbanszeretnénkÖnnekrövidenbemutatni
aKöBEFUVAROZÓIÁRUKÁRFELELÔSSÉGBIZtOSítÁ-
SÁt.Célunk,hogyközérthetômódonmagyarázzukelabiz-
tosító fô szolgáltatásának lényegét, különösen nagy hang-
súlytfektetveaspeciálisszabályokraésfeltételekre,valamint
az alkalmazott korlátozásokra. Szeretnénk egyértelmûvé
tenni,hogypontosanmilyenfeltételekkeléshogyanköthetô
megezabiztosítás,mikor,mireésmennyitfizetabiztosító,
végülkitérünkarrais,hogymelyekazokazesetek,amelyek
nem tartoznak a biztosítási védelem hatálya alá. Fontos
azonban,hogyazÜgyféltájékoztatónemhelyettesítiabizto-
sításifeltételeket,ezértkérjük,hogytájékoztatónkkalegyütt,
mindenesetbenafeltételeketisolvassaát.Amennyibenkér-
désemerülne fel aFUVAROZÓIÁRUKÁRFELELÔSSÉG-
BIZtOSítÁSÁVAL kapcsolatban, telefonos ügyfélszolgála-
tunkon(+36-1-433-1180)szívesenállunkrendelkezésére.

1. A biztosító

Név: KöBEKözép-európai
KölcsönösBiztosítóEgyesület

Székhelye: 1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím: 1475Budapest,Pf.142.
Internet: www.kobe.hu
E-mail: kobe@kobe.hu

admin@kobe.hu(adminisztrációsügyek)
kar@kobe.hu(kárrendezés)

telefon: +36-1-433-1180
Jogiforma: Egyesület
Cégjegyzékszám: 9.Pk.61.110/1996
Felügyeletiszerv: MagyarNemzetiBank(MNB)

Székhely:1054Bp.,Szabadságtér9.
Levélcíme:1850Budapest
telefon:+36-1-428-2600
telefax:+36-1-429-8000
E-mail:info@mnb.hu
web:http://felugyelet.mnb.hu
AzMNBÜgyfélszolgálatának
címe:1013Budapest,Krisztinakrt.39.,
levélcíme:1534Bp.,BKKPPf.777.
telefonszáma+36(80)203776

2. A biztosítás

Abiztosítóvállaljaazonkárokmegtérítését,amelyeketaköz-
útiárufuvarozásiengedéllyelrendelkezôbiztosított,árufuva-
rozási (árutovábbítási) szerzôdésalapjánvégzett tevékeny-
ségesorán–fuvarozóiminôségében–aküldeményátvéte-
létôlakiszolgáltatásigterjedôidôalattokozott,azokbanazál-
talafuvarozásraátvettvagyontárgyakban,amelyekértama-
gyarjogszabályaiszerintkártérítésikötelezettséggeltartozik.

3. A biz to sí tá si szer zô dés

Abiztosítási szerzôdésazÖnáltal,azajánlatonmegadott
adatokalapjánjönlétre.Ezeketazinformációkatabiztosító
utóbb, külön nem ellenôrzi, ezért különösen fontos, hogy
szerzôdéskötéskormindigavalóságnakmegfelelôadatokat
adjameg,hiszencsakebbenazesetbenleszteljesabizto-
sításivédelem.

Abiztosításszerzôdôjetermészetesszemélyvagyvállalko-
záslehet.

Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodásávaljön
létre,abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôlkötvényt/elektronikus
kötvényt állítki.

Biztosítási szerzôdés alapján a biztosító köteles a szerzô-
désbenmeghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a
kockázatviselés kezdetét követôen bekövetkezô biztosítási
eseménybekövetkezéseeseténaszerzôdésbenmeghatá-
rozottszolgáltatástteljesíteni;abiztosítóvalszerzôdôféldíj
fizetéséreköteles.

4. Biz to sí tá si idô szak és tar tam

Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.Atartamonbe-
lülibiztosításiidôszakanaptáriidôszakokhozigazodóanegy
naptáriév.

Anemjanuárelsejeikockázatviselésikezdettellétrejöttszer-
zôdésekelsôbiztosításiéveazadottnaptáriévdecember
31-igtartótörtbiztosításiév.

Abiztosításiévfordulónapjajanuárelseje,amelyakövetke-
zôbiztosításiidôszakelsônapjaisegyben.

5. Koc ká zat vi se lés kez de te

A biztosító kockázatviselésének (veszélyviselésének) kez-
deteazazidôpont,amelytôlkezdôdôenabiztosítóátvállalja
abiztosításiszerzôdésbenmeghatározottkockázatokat.Koc-
kázatviseléskizárólagérvényesenlétrejöttszerzôdéseseté-
benindulhatmeg.

Abiztosítókockázatviseléséneklegkorábbikezdeteazaján-
lataláírásátkövetônapnulla(0.00)órája,amennyibenafe-
lek halasztott kockázatviselésben külön nem állapodnak
meg,feltéve,hogyazajánlatotannakbeérkezésétôlszámí-
tott15naponbelülabiztosítóváltozatlan tartalommalelfo-
gadtavagyarranemnyilatkozott.

Halasztottkockázatviseléseseténabiztosítókockázatvise-
lésénekkezdeteazajánlatonfeltüntetettidôpont.

Ügyféltájékoztató
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Abiztosítási fedezetbevontúj jármûvekvonatkozásábana
biztosítókockázatviselése(ésígyabiztosítóhelytállásiköte-
lezettsége)abejelentésbiztosítóhozvalóbeérkezésétköve-
tônap0.órájakorkezdôdik.

Adott jármû vonatkozásában a biztosító kockázatviselésé-
nekkezdeteazazidôpont,amikorazelszállításraelôkészí-
tett, abiztosított fuvarozóvagyképviselôjeáltal sértetlenül
vagyjegyzôkönyvbenrögzítettsérülésselátvettküldemény,
abelföldi feladásihelyenelfuvarozáscéljábólaszállító jár-
mûbeberakodásrakerült,aberakodásésaküldeményrög-
zítéseésbetakarásavéglegesenbefejezôdött,valamintara-
kománytömegigazolásának(mérlegjegy,nyilatkozatstb.)át-
adása a fuvarozó, vagy képviselôje részéremegtörtént. A
kockázatviselésabiztosítottáltalszállítottárubelföldirend-
eltetésihelyénacímzettnektörténôkiszolgáltatásig,akirako-
dás,kitárolásmegkezdéséigtart.

Különpótdíjmegfizetéseeseténabiztosításivédelemkiter-
jeszthetô a biztosított fuvarozó, vagy képviselôje által vég-
zett,afentiekszerintnemfedezettberakodás, illetvekirako-
dástartamárais.Ebbenazesetbenabiztosítókockázatvise-
lésevalamennyi,aszerzôdéstartamaalattbonyolítottbera-
kodás,kirakodásmûveletealattbekövetkezett,abiztosított
által elszállításra átvett áruban okozott biztosítási esemé-
nyekreiskiterjed.

Abiztosítókockázatviseléseaszerzôdéshatályaalatt, kizá-
rólagabiztosításiszerzôdésbenmeghatározottésabiztosí-
tónálnyilvántartottforgalmirendszámújármûvelvégzettáru-
fuvarozóitevékenységreterjedki.

6. Díj fi ze tés

Abiztosításdíjátabiztosítóbiztosításiidôszakokrahatároz-
zameg.Abiztosítóáltalmegállapítottbiztosításidíjkizárólag
egyösszegbenfizethetômeg.

Aszerzôdés tartamaalatt fedezetbevont jármûvek idôará-
nyosdíjaamódosított kockázatviseléselsônapjánesedé-
kes.

A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésének
napján esedékes. Az elsô idôszak díja az idôszak (törtév)
hosszátólfüggôenkerülmegállapításra.

Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetkezôbiz-
tosításiidôszakelsônapjánesedékes.

A soron következô biztosítási idôszakra vonatkozó díjat a
biztosítókötelesabiztosításiidôszakmegkezdéseelôttleg-
alábbhatvannappalaszerzôdôtudomásárahozni.

Abiztosításivédelemadíjszabásbanmeghatározottkülöndíj
megfizetéseellenébenarakfelülettelrendelkezôtehergépko-
csivagylassújármûpótkocsijára,utánfutójára,mezôgazda-
ságivontatómásodikpótkocsijáraiskiterjeszthetô.Ezenpót-
kocsik,utánfutókadíjszabásbanmegadottbiztosításidíjon,
külön,önállóbiztosításiösszeggelvonhatókfedezetbe.

Jelenbiztosításbiztosításivédelmeadíjszabásbanmegha-
tározottpótdíjmegfizetéseellenébenkiterjeszthetôtovábbá:

•abiztosítottfuvarozóvagyképviselôjeáltalvégzettbe-és
kirakodásra
•aszállítottárutértlopásra,rablásra
•adíjszabásbantételesenfelsoroltérzékenyáruféleségeket,
illetveveszélyesárukatértkárokra
•szabályozotthôrmérsékletenszállítandóáruféleségekre
•túlméretes,illetvetúlsúlyosrakományokra.

Adíjnemfizetésselmegszûntbiztosításiszerzôdést,abizto-
sításidíjnakamegszûnéstkövetô,utólagosmegfizetésenem
helyeziújrahatályba.

7. Biz to sí tá si ese mény

Abiztosító jelen felelôsségbiztosítási szerzôdéseazon–a
biztosítási kötvényben meghatározott 50.000 Ft, illetve
100.000 Ft feletti – kártérítési igények 50.000 Ft, illetve
100.000Ftfelettirészérenyújtfedezetet,amelyeketabizto-
sítottalszemben,azáltalafuvarozásraátvettvagyontárgyak-
bankeletkezettkárokmegtérítéséreérvényesítenek,feltéve,
hogyabiztosítottezekértakárokértamagyarjogszabályai
szerintkártérítésikötelezettséggeltartozik.Abiztosítótéríté-
sénekfelsôhatáramaximumabiztosításikötvénybenfuvar-
eszközönkéntmeghatározottbiztosításiösszeg.

Abiztosítófedezetvállalásakeretébenazokataközvetlen–
adologbankeletkezett–károkattérítimeg,amelyekakülde-
ménymegsérülése, teljesvagyrészlegeselvesztése,meg-
semmisülésefolytánkeletkeztek,afuvarozottárubelföldifel-
adásihelyentörténôátvételeésannakbelföldirendeletetési
helyentörténôkiszolgáltatásaközöttiidôszakalatt.

A biztosító fedezetvállalása a biztosítási szerzôdés idôbeli
és területi hatályán belül az ajánlaton, illetve a kötvényen
meghatározott gépjármûvel történô fuvarozás esetén, az
adottjármûvonatkozásábankorlátlanszámúútraérvényes.

8. Biz to sí tá si összeg

Jelen szerzôdés fuvareszközönkénti biztosítási összege a
szerzôdôáltalmegjelölt,azajánlaton,illetveabiztosításiköt-
vényenisfeltüntetett,adottfuvareszközzelvégzettárufuva-
rozásitevékenységrevonatkozóbiztosításiösszeg.

Afuvareszközönkéntmegállapítottbiztosításiösszegabiz-
tosításieseményáltalközvetlenülokozottkárokra,fuvaresz-
közönként és biztosítási évente kifizethetô legmagasabb
összeg,amelyetabiztosítóegyadottfuvareszközzelvégzett
árufuvarozási tevékenység vonatkozásában megtérít. Egy
biztosításiidôszak(biztosításiév)alatttehátabiztosítóma-
ximumazadottbiztosítási idôszakraérvényes, fuvareszkö-
zönkéntibiztosításiösszegerejéignyújtszolgáltatást.

Azadottbiztosítási idôszakravonatkozóbiztosításiösszeg
azugyanazonbiztosítási idôszakbanbekövetkezettbiztosí-
tásieseménymiattkifizetettösszeggelcsökken,kivéve,haa
szerzôdôféladíjatmegfelelôenkiegészíti.
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9. A biztosító szol gál ta tá sa

Abiztosítóabekövetkezettkárokatakövetkezôkszerintté-
rítimeg:

a)árukatazárutkísérôszámlaszerintiáron,
b)göngyöleg-károkatbetétiáron,
c)egyéb vagyontárgyakat a káridôponti (avult) értékén. A
káridôponti érték a károsodott vagyontárgynak a káridô-
pontibeszerzési,újraelôállítási, illetvebecsültértékébôl
kerülkiszámításra,azidôköziértékcsökkenéslevonásával.

Javítássalhelyreállíthatókároknálabiztosítóazindokoltés
igazoltfelmerültjavításiéshelyreállításiköltségettérítimeg.
Ha a javítás és helyreállítás értékemelkedéssel jár, a biz-
tosítóakártérítésbôlakár tárgyánakavultságávalarányos
érték-emelkedésiösszegetlevonja.

Felmerültkárkéntakárosultvagyonábanbekövetkezettér-
tékcsökkenést, azaz azt az értéket téríti meg a biztosító,
amelytôl a károsult valamely dolog megsemmisülése, el-
pusztulása, elvesztése, megrongálódása, értékcsökkenése
stb.folytánelesettvagyegyébkéntkárosodott.

Kárbekövetkezésekorakárelhárításéskárenyhítéskörébe
esôindokoltköltségetabiztosító–abiztosításiösszegkere-
teinbelül–akkorismegtéríti,haazokeredményrenemve-
zettek.

10. A szol gál ta tás kor lá to zá sa

Abiztosítóhelytállási kötelezettségenemáll bekülönösen
akkor,haabiztosításieseményabiztosítottolyangépjármû-
vének üzemeltetésével összefüggésben következett be,
amelyetabiztosítónaknemjelentettbe,illetveamelyutána
jelenszerzôdési feltételekbenkikötöttbiztosításidíjatelôre
nemfizettemeg.

Különpótdíjmegfizetésenélkülabiztosítókockázatviselése
nemterjedkiabiztosítottáltalvégzettberakodás,illetveki-
rakodásmûveletealattbekövetkezettkáreseményekre,még
abban az esetben sem, ha jogszabály, vagy a fuvarozási
szerzôdésértelmébenarakodásafuvarozókötelezettsége.

Amennyiben egy adott biztosítási idôszakban már történt
olyankifizetés,amelyrevonatkozóanabiztosítottkárigényt
nyújtottbeabiztosítóhoz,azebbenabiztosításiidôszakban
bekövetkezett további károk térítését a biztosító a meg-
maradt biztosítási összeg erejéig nyújtja, kivéve, ha a
szerzôdôféladíjatmegfelelôenkiegészíti.

Abiztosítóbiztosításiszolgáltatásikötelezettségénekmaxi-
mumaabbanazesetben is legfeljebbabiztosításiösszeg,
haegyazonkáreseménybôlszármazótérítésikötelezettség
többszemélytterhel,illetve,hatöbbszemélylépfelkártérí-
tésiigénnyel.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag csak a
szerzôdôáltalszerzôdéskötéskorvagyévfordulókormegha-
tározottlimitösszeg–azazaz50.000Ft,illetve100.000Ft
–felettikártérítésiigényekeseténállbeésvalamennyikár-
térítési igény vonatkozásában kizárólag csak az adott kár
50.000Ft,illetve100.000Ftfelettirészérenyújtfedezetet.

A károk összegébôl a hasznosítható maradványok értéke
teljesösszegbenlevonásrakerül.

11. A fe de zet mó do sí tás mód ja, le he tô sé ge

Amennyibenaszerzôdéshatályaalattszerzôdôaszerzôdés
módosításátkezdeményezi,abiztosítóamódosítási igényt
abiztosítóhoztörténôbeérkezéstôlszámított tizenötnapon
belülbíráljael.Amódosítottfeltételekszerintikockázatvise-
lés legkorábban amódosítási igény a biztosítóhoz történô
beérkezését követô nap nulla órájakor kezdôdhet meg,
amennyibenamódosítástabiztosítóelfogadta.

Akockázatviseléskiterjesztésére–amárbiztosítási véde-
lemalattállójármûvekvonatkozásában–legkorábbanamó-
dosítási igénybiztosító részérôl történôelfogadásátkövetô
nap0órájátólvanlehetôség.

Szerzôdôazáltalaszerzôdéskötéskormeghatározottkárté-
rítési alsó limit összegét kizárólag biztosítási évfordulóval
módosíthatja,amennyiben igényét legkésôbbazévfordulót
megelôzô30.napigjelziabiztosítónak.

12. A szer zô dés meg szû né sé nek ese tei

A Fuvarozói Árukár Felelôsségbiztosítási szerzôdése meg-
szûnhet:

•Évfordulóratörténôfelmondással
•Díjnemfizetéssel
•Érdekmúlással
•Afelekközösmegegyezésével

Évfordulóra történô felmondással
Abiztosításiszerzôdésírásban,abiztosításiidôszakvégére
mondhatófel.Afelmondásiidôharmincnap.Felmondásese-
tén,aszerzôdésésabiztosítókockázatviseléseabiztosítási
idôszakutolsónapján,huszonnégy(24.00)órakormegszûnik.

Díjnemfizetéssel
Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetikmeg,
vagyannakcsakegyrészétfizetikmeg,abiztosító–akö-
vetkezményekretörténôfigyelmeztetésmellett–aszerzôdô
feletafelszólításelküldésétôlszámítottnyolcnapospóthatár-
idô tûzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridô
eredménytelenelteltévelaszerzôdésazesedékességnap-
járavisszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,haabiztosító a
díjköveteléstkésedelemnélkülbíróságiútonérvényesíti.

A szerzôdô elôzetes felhatalmazása alapján a biztosító –
jelen pont szerinti felhívási kötelezettségének – jogosult a
szerzôdôáltalmegadotte-mailcímreküldöttértesítésútján
elegettenni.

Érdekmúlással
Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama alatta
biztosításieseménybekövetkezéselehetetlennévált,vagya
biztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabizto-
sító adott fuvareszközre vonatkozó kockázatviselése is –
biztosításieseménybekövetkezésenélkül–megszûnik.
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A felek közös megegyezésével
Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegállapodá-
sávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetbenabiztosítóa
megszûnésnapjáigesedékesdíjatszámítjafel.

13. Reaktiválás

Aszerzôdésdíjnemfizetésesmegszûnésétkövetôszázhúsz
naponbelülafelekaszerzôdéstközösmegegyezéssel,azel-
maradtdíjmegfizetésétkövetôen,újraérvénybehelyezhetik
(reaktiválás).

Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelyezésésa
díj utólagos megfizetése révén sem terjed ki a szerzôdés
megszûnése és az újra érvénybe helyezésének idôpontja
közöttelteltidôszakra.

14. A biztosító mentesülésének feltételei

Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyakártjogellenesen,szándékosvagysúlyosan
gondatlanmagatartással

a)aszerzôdôfélvagyabiztosított;
b)avelükközösháztartásbanélôhozzátartozójuk,érdemive-
zetésrejogosulttagjuk,alkalmazottjuk,megbízottjuk;vagy

c)a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szakmai
vezetésénekvezetôbeosztásútisztségviselôjevagyabiz-
tosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munka-
vállalójavagymegbízottjaokozta.

MentesülaBiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyaBiztosított,illetveaSzerzôdôkármegelôzé-
sivagykárenyhítésikötelezettségétfelróhatóanmegsértette.
Amentesülésolyanmértékû,amilyenmértékbenazössze-
függakötelezettségmegszegésével.

15. Al kal ma zott ki zá rá sok

Nemtérítimegabiztosítóabiztosításieseményekáltaloko-
zottkövetkezményikárokat.

Nemtérítimegabiztosítóazokatakárokat,amelyekokaköz-
vetlenülvagyközvetve,egészbenvagyrészben:

a)háború,polgárháború,katonaierônemzetközialkalmazá-
sa,harcieszköz,vagyhadianyagfelhasználásánakkövet-
kezménye,

b)polgárizavargás,sztrájk,felkelés,zendülés,fosztogatás,
egyéberôszakoscselekménykövetkezménye,

c)bármelytüntetés,terrorizmus,ideértvemindenolyancse-
lekményt is,melyet valamely tényleges, vagy várhatóan
bekövetkezôterrorcselekménymeghiúsítása,vagyazaz
ellenivédekezéssorántesznek,

d)nukleáris,mérgezôbiológiai,vagyvegyianyagokolyanki-
bocsátása,kiszökése,amelyközvetlenül,vagyközvetve
nukleáris sugárzást, radioaktív vegyi, biológiai szennye-
zésteredményez.

Nem téríti meg a biztosító azon károkat, amelyek a káre-
seménybenérintettgépjármûvezetésével,illetveazáruszál-

lítására, kezelésére, rakodására, továbbá a rakományrögzí-
tésre vonatkozó jogszabályok, elôírások, hatósági rendelke-
zések,szabványok(pl.MSZEN)vagyafeladófuvarlevélben
isrögzítettutasításaibenemtartásávalösszefüggésbenkö-
vetkeztekbe.

Nemtérítimegabiztosítóazalábbiakbanfelsoroltkárokat:

Általános kizárások

a)amelyekértabiztosítottnemközútiárufuvarozóiminôsé-
gébenfelelôs,

b)amelyekkereskedelmivagykésedelmikamat,kötbérvagy
perköltségmegtérítésérevonatkozókötelezettségek,

c)amelyekárutovábbításiengedélynélkülvégzettfuvarozás
soránvagyazengedélybevonásánaktartamaalattkelet-
keztek,

d)kinemszolgáltatási,elveszésikárok,amelyekafeladónál,
illetveacímzettnélmérlegelt,számoltstb.árumennyisé-
gikülönbségébôlkeletkeztek,

e)amelyekbármelymásbiztosítás (pl.GFB, casco,CMR,
KÁF, szállítmány, fuvarozói felelôsség, szakmai felelôs-
ség,vagyonstb.)általfedezettkárok,

f)aszállítmányozásiszerzôdésalapjánszállítmányozóivagy
szállítmányozói alvállalkozói minôségben végzett tevé-
kenységeksoránkeletkezettkárok,

g)amelyetabiztosítotthozzátartozójának,közelihozzátarto-
zójának,vagykapcsoltvállalkozásánakokozott,

h)a fuvarozási tevékenység során a fuvareszközben vagy
különféletereptárgyakban(utak,hidak,töltések,támfalak,
alagutak,iparvágányokstb.)talajbanésnövényikultúrák-
banokozottkárok,

i)amelyekabiztosított általokozottnembaleseti jelleggel
bekövetkezett útrongálási, taposási károkozásból kelet-
keztek,

j)hatóságibeavatkozásbóleredôkárok (elkobzás, lefogla-
lás,visszautasítás),

k)vegyszerhasználattal, környezetszennyezéssel okozott
károk,

l)személysérüléses károkozás, sérelemdíj, vagy elmaradt
jövedelemcíménkeletkezettkárigények,

m) fuvarozási okmányok hiányából, elveszésébôl, helytelen
kitöltésébôleredôkárok,

n)afuvarozótevékenységikörénkívülesôelháríthatatlankül-
sôok(vismajor)miattkeletkezettkárok,

o)kizárólagtelephelyen,üzemterületenbelülbekövetkezett
(közterületet,közutatigénybenemvevô)árumozgatásból
eredôkárok,

p)jogtalan gépjármûhasználattal összefüggésben bekövet-
kezettkárok.

Áruval kapcsolatos kizárások

a)készpénzt,valutát,értékpapírt,pénzhelyettesítôeszközö-
ket, értékcikkeket, értéktárgyakat, nemesfémeket, drága-
köveket, vagy ezek felhasználásával készült tárgyakat,
mûvészetialkotásokat,régiségeketértkárok,

b)dohányárutértkárok,
c)költöztetésközben,aszállított ingóságokbanbekövetke-
zettkárok,

d)élôállatokszállításaközbenazállatokelhullásábólszár-
mazókárok,

e)fuvarozottgépjármûvekbenkeletkezettkárok,
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f)aküldeménybelsôtulajdonságáravisszavezethetôkárok,
melynekfolytánazárubantörés,rozsdásodás,elzáródás,
beszáradás,belsôromlás,öngyulladás,elfolyásésegyéb
károsodástörtént.

Csomagolással kapcsolatos kizárások

a)acsomagoláshiányábólvagyhiányosságábóleredôkárok
olyanárukesetében,amelyekcsomagolatlan,vagynem
megfelelôen csomagolt állapotban természetüknél fogva
elveszésnekvagysérülésnekvannakkitéve,

b)asértetlencsomagolásonbelülkeletkezettkárok.

Fuvarozóval kapcsolatos kizárások

a)valamelyszerzôdésbenrögzítettfuvareszközrendszeres
karbantartásának,megfelelômûszakiállapot-ellenôrzésé-
nekelmulasztásábólkeletkezettkárok,

b)érvényesvezetôiengedélyés/vagymegfelelôegészség-
ügyi alkalmasság és/vagy fuvarozói szakvizsga nélküli
vezetôáltalokozottkárok,

c)abiztosítottalvállalkozójaáltalokozottkárok.

Fuvareszközzel kapcsolatos kizárások

a)afuvarozottárukbanafuvareszközmûszakihibájamiatt
bekövetkezettkárok,

b)afuvareszköztúlterhelésébôl,illetveaméretkorlátozások-
ravonatkozóelôírásokbenemtartásábóleredôkárok.

Feladóval kapcsolatos kizárások

a)afeladóáltalvégzettberakás,illetôlegacímzettáltalvég-
zettkirakásalkalmávalbekövetkezôkárok,

b)károk,amelyekannakkövetkeztébenálltakelô,hogyafel-
adóaszükségesokmányokatnemadtaát,vagynemhe-
lyesentöltötteki,

c)károk, amelyek annak következtében álltak elô, hogy a
feladóa fuvarozótnemtájékoztattaaküldeménykívülrôl
felnemismerhetôrendkívüliértékérôl,egyéb,afuvarfela-
datszempontjábóllényegestulajdonságáról,

d)károk, amelyek azért következtek be, mert a jogszabá-
lyokbanmeghatározottbiztonságielôírásokat a feladó fi-
gyelmenkívülhagyta.

Jelenfeltételekalapjánnemminôsülbiztosításieseménynek
ésabiztosítónemtérítimegazalábbiakbanfelsoroltkárokat:

a)afuvarozóáltalvégzettberakodás, illetôlegkirakodásal-
kalmávalbekövetkezettkárok,kivéve,haazerreazese-
ményrevonatkozópótdíjatmegfizették,

b)aküldeményben lopás, rablásáltalkeletkezettkárok,ki-
véve,haazerrevonatkozópótdíjatmegfizették,

c)érzékenyárut(alkoholtartalmúitalok,híradástechnikai,elekt-
ronikai berendezések, tartós élelmiszerek, üzemanyagok)
értkárok,kivéve,haazerrevonatkozópótdíjatmegfizették,

d)veszélyesárut(robbanóanyagokéstárgyak,gázok,gyú-
lékony folyadékok,gyúlékonyszilárdanyagok,önreaktív
anyagok,öngyulladásrahajlamosanyagok,oxidálóanya-
gok,szervesperoxidok,mérgezô,fertôzôanyagok,radio-
aktív,maróanyagok)értkárok,kivéve,haazerrevonat-
kozópótdíjatmegfizették,

e)szabályozott hômérsékleten szállítandóáruk kárai, kivé-
ve,haazerrevonatkozópótdíjatmegfizették

f)túlméretes,túlsúlyosrakományokkárai,kivéve,haazerre
vonatkozópótdíjatmegfizették.

16. Te en dôk kár ese mény be kö vet ke zé se kor

Abiztosítottazokozottkárt2munkanaponbelülkötelesbeje-
lenteniabiztosítónak.Kötelestovábbáahozzáérkezettkár-
igénytekintetébenálláspontjátabiztosítóvalírásbanközölni.

Akárigényérvényesítéséhezabiztosítottkötelesabiztosítási
eseményhezkapcsolódóésazigényelbírálásáhozszükséges
valamennyiiratot,dokumentumot(különöstekintettelaszám-
lákra,kárfelvételijegyzôkönyvrestb.)átadniabiztosítónak.

17. A kár té rí tés sza bá lyai

Akárokmennyiségiésösszegszerûmegállapításaabiztosító
vizsgálatautánakárosulttal,ésabiztosítottalvalóegyüttmû-
ködéstkövetôentörténikmeg.

Abiztosítottcsakannyibankövetelheti,hogyabiztosítóazô
kezéhezteljesítsen,amennyibenakárosultkövetelésétköz-
vetlenülkielégítette.

Abiztosítottésakárosultegyezségeabiztosítóvalszemben
csakakkorhatályos,haaztabiztosítótudomásulvette,ha
azegyezségmegkötésébenmindabiztosított,mindpediga
biztosítórésztvett.

Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény elbírá-
láshozszükségesutolsódokumentumbeérkezésétôlszámí-
totttizenötnaponbelülteljesíti.

Abiztosítószolgáltatásateljesítésénekesedékességétcsak
olyanokiratbemutatásátóltehetifüggôvé,amelyabiztosítá-
sieseménybekövetkezésénekigazolásához,illetveateljesí-
tendô szolgáltatásmértékénekmeghatározásához szüksé-
ges.Abiztosításiszolgáltatásteljesítésénekesedékességét
abejelentettbiztosításieseménytekintetébenindultszabály-
sértési eljárás jogerôsbefejezéséhez, illetveabüntetôeljá-
rásnakabíróságjogerôsügydöntôhatározatávalvagyvég-
legesséváltnemügydöntôvégzésével történôbefejezésé-
hez,valamintazügyészségnekvagyanyomozóhatóságnak
afeltételesügyészifelfüggesztésvagyközvetítôieljáráscél-
jábóltörténôfelfüggesztésrôlszóló,illetvetovábbijogorvos-
lattalnemtámadhatóeljárástmegszüntetôhatározatameg-
hozataláhozabiztosítónemkötheti.

18. Ügy fél ada tok to váb bít ha tó sá ga

Abiztosítóaszerzôdésmegkötésével,módosításával,állo-
mányban tartásával, a szerzôdésbôl származó követelés
megítélésévelkapcsolatos,biztosításititoknakminôsülôada-
tokatazadatvédelmiszabályokmegtartásávalabiztosítási
tevékenységrôlszóló2014.éviLXXXVIII.törvény(atovábbi-
akban:Bit.)rendelkezéseiszerintharmadikszemélyrészére
átadhatja.

ABit.149.§(1)bekezdésealapjánabiztosító(továbbiakban:
megkeresô biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek a
megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a
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szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a
szolgáltatásokjogszabályoknakésszerzôdésnekmegfelelô
teljesítése,abiztosításiszerzôdésekkelkapcsolatosvissza-
élésekmegakadályozása céljábólmegkereséssel fordulhat
másbiztosítóhoz(továbbiakban:megkeresettbiztosító)aze
biztosítóáltal–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatáro-
zottakszerint,abiztosítási terméksajátosságainakafigye-
lembevételével–kezeltésaBit.149.§(3)-(6)bekezdésben
meghatározottadatokvonatkozásában.

19. A pót ló la gos be fi ze tés in téz mé nye

Azegyesületalapszabályaértelmébenpótlólagosbefizetést
azigazgatótanácsvagyazMNB,szolgáltatáscsökkentéstaz
egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, abban az eset-
ben,haatárgyéviszolgáltatásokésesetlegesveszteségek
ellenértékéreazegyesületvagyona,abiztosításidíjak,abiz-
tosítástechnikai tartalékokésaviszontbiztosításegyüttesen
nem nyújtanánakelegendôfedezetet.Apótlólagosbefizetés
mértékeazonbannemhaladhatjamegazegyesületitagál-
talbármilyenjogcímenteljesítettévesbefizetés100%-át.

20. Fi ze tô ké pes ség rôl és
a pénz ügyi hely zet rôl szó ló je len tés

AbiztosítóaBit.108.§-aalapjánköteleséventejelentéstköz-
zétennifizetôképességérôléspénzügyihelyzetérôl.Abizto-
sítóeztajelentéstlegkésôbb14héttelavállalkozáspénzügyi
évének vége után, honlapján (www.kobe.hu) teszi közzé,
melynekaközzétételinaptólszámítottötévigelérhetônekkell
maradnia.Abiztosítóajelentéseegynyomtatottpéldányáta
kéréstôlszámított20munkanaponbelülelküldimindazoknak,
akikaztaközzétételinaptólszámítottkétévenbelülkérik.

21. Pa na szok ke ze lé se

Jelenbiztosítási szerzôdés kapcsánesetlegesen felmerülô
panaszokat a biztosító személyes ügyfélszolgálati irodájá-
hozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefonon)vagy
írásban(személyesenvagymásáltalátadottiratútján,pos-
taiúton,telefaxon,elektronikuslevélben):

Cím:1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím:1475Budapest,Pf.142.
telefon:+36-1-433-1180
E-mail:admin@kobe.hu

Abiztosításiszerzôdés,illetveatagságijogviszonylétrejöt-
tével,érvényességével,joghatásaivalésmegszûnésével,to-
vábbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kap-
csolatosesetlegesjogvitákbíróságieljárásonkívülirendezé-
séretermészetesszemélyfogyasztóírásbanpanasztnyújt-
hatbeaPénzügyiBékéltetôtestülethez.

Székhelye:MNB1054Budapest,Szabadságtér9.
Ügyfélszolgálat:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levelezésicím:H-1525Budapest,Pf.172.
telefon:+36-1-489-9700
Ügyfélszolgálatitelefonszám:+36(80)203776
telefax:+36-1-489-9102

APénzügyiBékéltetôtestületeljárásamegindításánakfelté-
tele,hogya természetesszemély fogyasztóakérelembe-
nyújtását megelôzôen a fogyasztói jogvitával érintett sze-
mélynélvagyszervezetnélközvetlenülmegkísérelteavitás
ügyrendezését,vagyeszervezetnéleredménytelenülmél-
tányosságikérelemmelélt.

AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank(MNB).
A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az
MNB-hezlehetfordulnipanasszal,részletestájékoztatástol-
vashaterrôlazMNBhttps://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
oldalán.

Székhely:1054Budapest,Szabadságtér9.
Levelezésicím:H-1534Budapest,BKKP,Pf.777.
Webcím:http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálatcíme:1013Bp.,Krisztinakrt.39.
Ügyfélszolgálattelefonszáma:+36-80-203-776
Ügyfélszolgálate-mailcíme:ugyfelszolgalat@mnb.hu

tájékoztatjuk,hogyaMagyarNemzetiBankfogyasztóvédel-
mieljárásánakkezdeményezéséreirányulókérelembenyúj-
tásacéljábólrendszeresítettformanyomtatványelektroniku-
sanahttp://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/
formanyomtatvanyokelérhetôségenérhetôel.

Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbíróság-
hoz is fordulhatnak, illetve természetesszemély fogyasztó-
naknemminôsülôfélcsakbírósághozfordulhat.

22. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelenbiztosításiszerzôdésre,illetveazezalapjánlétrejöttbiz-
tosításijogviszonyraamagyarjogotkellalkalmazni.
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AKöBEKözép-európai KölcsönösBiztosító Egyesület (to-
vábbiakban:biztosító)jelenfelelôsségbiztosításalapjánvál-
laljaazonkárokmegtérítését,amelyeketaközútiárufuvaro-
zásiengedéllyelrendelkezôbiztosított,árufuvarozási(áruto-
vábbítási)szerzôdésalapjánvégzetttevékenységesorán–
fuvarozóiminôségében–aküldeményátvételétôlakiszol-
gáltatásigterjedôidôalattokozott,azokbanazáltalafuvaro-
zásra átvett vagyontárgyakban, amelyekért a magyar jog
szabályaiszerintkártérítésikötelezettséggeltartozik.

1. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS ALA NYAI

1.1. Biztosító:AKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosító
Egyesület,1108Bp.,Venyigeu.3.

1.2. Szerzôdô:Az a természetes személy vagy vállalko-
zás, aki aKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosító
Egyesület tagdíját megfizette, a biztosítási ajánlatot
megtetteésaszerzôdéslétrejötteeseténadíjfizetést
teljesíti. A biztosító jognyilatkozatainak címzettje a
szerzôdô, továbbá a szerzôdô jogosult és köteles a
biztosítással kapcsolatos jognyilatkozatok megtéte-
lére.

1.3. Biztosított:Azajánlaton,illetveabiztosításikötvényen
feltüntetettszemély,akiaszállításraátvettvagyontár-
gyakért–fuvarozóiminôségében–kártérítésikötele-
zettséggeltartozik.

2. A SZER ZÔ DÉS LÉT RE JÖT TE

2.1. Szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli
ajánlattalkezdeményezi.

2.2. Szerzôdôésabiztosítottszerzôdéskötéskorkötelesa
biztosítás elvállalása szempontjából lényeges, min-
denolyankörülménytabiztosítóvalközölni,amelye-
ketismertvagyismerniekellett,illetveamelyekrevo-
natkozóan a biztosító – a szerzôdés részét képezô
ajánlatiadatlapon–kérdésttettfel.

2.3. Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodá-
sávaljönlétre.

2.4. Biztosítóa szerzôdôajánlatátabiztosítóhoz történô
beérkezéstôlszámítotttizenötnaponbelülbíráljael.

2.4.1. Azajánlatbeérkezésénekidôpontjátabiztosítóátvé-
telipecsétje,illetveelektronikusidôpecsétjeigazolja.

2.5. Amennyibenabiztosítószerzôdôajánlatáraarendel-
kezéséreálló tizenötnaponbelülnemnyilatkozik,a
szerzôdés a kockázatelbírálási idô elteltét követô
napon, az ajánlat szerinti tartalommal jön létre, az
ajánlatnakabiztosítórészéretörténtátadásaidôpon-
tjáravisszamenôhatállyal,feltéve,hogyazajánlatota

jogviszonytartalmáravonatkozó,jogszabálybanelôírt
tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendsz-
eresítettajánlatilaponésadíjszabásnakmegfelelôen
tették.

2.6. Amennyibenazajánlatotabiztosítóafentiekszerint
rendelkezéséreálló15naposhatáridônbelülvissza-
utasítja,azezenidôszakalattbekövetkezettkárokért
helytállni nem köteles, az esetlegesen megfizetett
biztosításidíjakatazelutasítástól,delegkésôbbadíj
beérkezésétôl számított nyolc napon belül vissza-
utalja.

2.7. Amennyibenabiztosítókifejezettnyilatkozatanélkül
létrejött szerzôdés valamely lényeges kérdésekben
eltérjelenfeltételektôl,abiztosítóaszerzôdéslétrejöt-
tétôlszámítotttizenötnaponbelülírásbanjavasolhat-
jaaszerzôdésfeltételeknekmegfelelômódosítását.

2.8. Amennyibenaszerzôdôfélabiztosítómódosítójavas-
latátnemfogadjael,vagyarratizenötnaponbelülnem
válaszol,abiztosítóazelutasítástól, illetôlegamódo-
sítójavaslatkézhezvételétôlszámítotttizenötnaponbe-
lülaszerzôdéstharmincnapraírásbanfelmondhatja.

2.9. Abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôlkötvényt/elektroni-
kuskötvénytállítki.

2.10. Amennyibenakötvénytartalmaaszerzôdôajánlatá-
tóleltérésazeltéréstaszerzôdôkésedelemnélkül
nemkifogásolja,aszerzôdésakötvénytartalmasze-
rintjönlétre.Erendelkezéstlényegeseltérésekreki-
zárólagakkorlehetalkalmazni,haabiztosítóazelté-
résreaszerzôdôfigyelmétakötvénykiszolgáltatása-
korírásban,különisfelhívta.Haafelhíváselmarad,a
szerzôdésazajánlattartalmánakmegfelelôenjönlétre.

3. A SZERZÔDÉS móDOSÍTÁSA

3.1. Amennyibenabiztosítószerzôdéskötésutánszerez
tudomástaszerzôdéstérintôlényegeskörülmények-
rôlvagyazokváltozásáról,ésezekakörülményeka
biztosításikockázatjelentôsnövekedéséteredménye-
zik,atudomásszerzéstôlszámítotttizenötnaponbelül
javaslatot tehet a szerzôdés módosítására, vagy a
szerzôdéstharmincnapraírásbanfelmondhatja.Haa
szerzôdô fél a módosító javaslatot nem fogadja el,
vagyarraannakkézhezvételétôlszámítotttizenötna-
ponbelülnemválaszol,aszerzôdésamódosítójavas-
latközlésétôlszámítottharmincadiknaponmegszûnik,
haabiztosítóerreakövetkezményreamódosítója-
vaslatmegtételekoraszerzôdôfélfigyelmétfelhívta.

3.2. Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt szerzôdô a
szerzôdésmódosítását kezdeményezi, a biztosító a
módosításiigénytabiztosítóhoztörténôbeérkezéstôl
számított tizenötnaponbelülbíráljael.Amódosított

Szerzôdési feltételek
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feltételekszerintikockázatviseléslegkorábbanamó-
dosításiigényabiztosítóhoztörténôbeérkezésétkö-
vetônapnullaórájakorkezdôdhetmeg,amennyiben
amódosítástabiztosítóelfogadta.

3.3. Akockázatviseléskiterjesztésére–amárbiztosítási
védelemalattállójármûvekvonatkozásában–legko-
rábbanamódosítási igénybiztosító részérôl történô
elfogadásátkövetônap0órájátólvanlehetôség.

3.4. Szerzôdôazáltalaszerzôdéskötéskormeghatározott
kártérítésialsólimitösszegétkizárólagbiztosításiév-
fordulóval módosíthatja, amennyiben igényét legké-
sôbbazévfordulótmegelôzô30.napigjelziabiztosí-
tónak.

4. A SZER ZÔ DÉS TAR TA mA, ÉVFORDULóJA

4.1. Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.Atarta-
monbelülibiztosításiidôszakanaptáriidôszakokhoz
igazodóanegynaptáriév.

4.2. Anemjanuárelsejeikockázatviselésikezdettellétre-
jöttszerzôdésekelsôbiztosításiéveazadottnaptári
évdecember31-igtartótörtbiztosításiév.

4.3. A biztosítási évforduló napja január elseje, amely a
következôbiztosításiidôszakelsônapjaisegyben.

4.4. AbiztosításterületihatályaMagyarországteljesterü-
lete.

5. A BIZ TO SÍ Tó KOC KÁ ZAT VI SE LÉ SE

5.1. Abiztosítókockázatviselésének(veszélyviselésének)
kezdeteazazidôpont,amelytôlkezdôdôenabiztosí-
tóátvállaljaabiztosításiszerzôdésbenmeghatározott
kockázatokat.Kockázatviselés kizárólagérvényesen
létrejöttszerzôdésesetébenindulhatmeg.

5.2. Abiztosítókockázatviseléséneklegkorábbikezdeteaz
ajánlataláírásátkövetônapnulla(0.00)órája,amennyi-
ben a felek halasztott kockázatviselésben külön nem
állapodtakmeg,feltéve,hogyazajánlatotannakbeér-
kezésétôlszámított15naponbelülabiztosítóváltozat-
lantartalommalelfogadtavagyarranemnyilatkozott.

5.3. Halasztottkockázatviseléseseténabiztosítókockázat-
viselésénekkezdeteazajánlatonfeltüntetettidôpont,
deakockázatviseléskizárólag csakabbanazesetben
indulhatmeg,haa biztosításiszerzôdés létrejön.

5.4. Abiztosításifedezetbevontjármûparkbabekerülôúj
jármûvekvonatkozásábanabiztosítókockázatviselé-
se(ésígyabiztosítóhelytállásikötelezettsége)abe-
jelentésbiztosítóhozvalóbeérkezésétkövetônap0.
órájakorkezdôdik.

5.5. Adottjármûvonatkozásábanabiztosítókockázatvise-
lésénekkezdeteazazidôpont,amikorazelszállítás-
raelôkészített,abiztosítottfuvarozóvagyképviselôje
által sértetlenül vagy jegyzôkönyvben rögzített sérü-

lésselátvettküldemény,abelföldifeladásihelyenel-
fuvarozáscéljábólaszállítójármûbeberakodásrake-
rült,aberakodásésaküldeményrögzítéseésbetaka-
rása véglegesen befejezôdött, valamint a rakomány
tömegigazolásának (mérlegjegy, nyilatkozat stb.) át-
adásaa fuvarozó, vagyképviselôje részéremegtör-
tént.Akockázatviselésabiztosítottáltalszállítottáru
belföldi rendeltetési helyén a címzettnek történô ki-
szolgáltatásig,akirakodás,kitárolásmegkezdéséigtart.

5.5.1.Ömlesztett, illetveszóródóárukesetébenabiztosító
kockázatviseléseakkorkezdôdik,amikorarakomány
afeladóhelyenelszállításcéljábólmárbetöltésre,fel-
töltésre(berakodásra)ésbetakarásrakerült,valamint
arakománytömegigazolásának(mérlegjegy,nyilatko-
zatstb.)átadásaafuvarozó,vagyképviselôjerészére
megtörtént.Akockázatviselésazáruszállítóeszközrôl
történô lefejtés, le/kiengedés (kirakodás) megkezdé-
sévelérvéget.

5.6. Különpótdíjmegfizetésenélkülabiztosítókockázat-
viselésenemterjedkiabiztosítottáltalvégzettbera-
kodás,illetvekirakodásmûveletealattbekövetkezett
káreseményekre,mégabbanazesetbensem,hajog-
szabály, vagy a fuvarozási szerzôdés értelmében a
rakodásafuvarozókötelezettsége.

5.6.1. Különpótdíjmegfizetéseeseténabiztosításivédelem
kiterjeszthetôabiztosítottfuvarozó,vagyképviselôje
általvégzett,afentiekszerintnemfedezettberakodás,
illetvekirakodástartamárais.Ebbenazesetbenabiz-
tosítókockázatviselésevalamennyi,aszerzôdéstar-
tamaalattbonyolítottberakodás,kirakodásmûvelete
alattbekövetkezett,abiztosítottáltalelszállításraát-
vettárubanokozottbiztosításieseményekreiskiterjed.

5.7. Abiztosítókockázatviseléseaszerzôdéshatályaalatt,
kizárólag a biztosítási szerzôdésben meghatározott
ésabiztosítónálnyilvántartottforgalmirendszámújár-
mûvelvégzettárufuvarozóitevékenységreterjedki.

6. A SZERZÔDÉS mEGSZÛNÉSE

Jelenbiztosításiszerzôdésmegszûnhet:

•évfordulóratörténôfelmondással,
•díjnemfizetéssel,
•érdekmúlással,
•közösmegegyezéssel.

6.1. Abiztosításiszerzôdésírásban,abiztosításiidôszak
végéremondhatófel.Afelmondási idôharmincnap.
Felmondásesetén,aszerzôdésésabiztosítókocká-
zatviselése a biztosítási idôszak utolsó napján, hu-
szonnégy(24.00)órakormegszûnik.

6.2. Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetik
meg,vagyannakcsakegyrészétfizetikmeg,abizto-
sító–akövetkezményekretörténôfigyelmeztetésmel-
lett–aszerzôdôfeletafelszólításelküldésétôlszámí-
tott nyolcnapos póthatáridô tûzésével a teljesítésre
írásban felhívja.Apóthatáridôeredményteleneltelté-
velaszerzôdésazesedékességnapjáravisszamenô
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hatállyalmegszûnik,kivéve,haabiztosító adíjkövete-
léstkésedelemnélkülbíróságiútonérvényesíti.

A szerzôdô elôzetes felhatalmazása alapján a biz-
tosító–jelenpontszerintifelhívásikötelezettségének
– jogosult a szerzôdô által megadott e-mail címre
küldöttértesítésútjánelegettenni.

6.3. Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama
alattabiztosításieseménybekövetkezéselehetetlenné
vált,vagyabiztosításiérdekmegszûnt,azérdekmú-
lásnapjávalabiztosítóadottfuvareszközrevonatko-
zókockázatviseléseis–biztosításieseménybekövet-
kezésenélkül–megszûnik.

6.4. Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegál-
lapodásávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetben
abiztosítóamegszûnésnapjáigesedékesdíjatszá-
mítjafel.

7. DÍJ FI ZE TÉS, PóT DÍJ

7.1. A biztosítás díját a biztosító biztosítási idôszakokra
határozzameg.Abiztosítóáltalmegállapítottbiztosí-
tásidíjkizárólagegyösszegbenfizethetômeg.

7.2. A szerzôdés tartama alatt fedezetbe vont jármûvek
idôarányos díja a módosított kockázatviselés elsô
napjánesedékes.

7.3. Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdésé-
neknapjánesedékes.Azelsôidôszakdíjaazidôszak-
ból (törtév) még hátralévô kockázati napok száma
alapján kerülmegállapításra.

7.4. Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetke-
zôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.

7.5. Asoronkövetkezôbiztosításiidôszakravonatkozódí-
jatabiztosítókötelesazújbiztosítási idôszakmeg-
kezdéseelôtt legalábbhatvannappalaszerzôdôtu-
domásárahozni.

7.6. Jelen biztosítás biztosítási védelme a díjszabásban
meghatározottkülöndíjmegfizetéseellenébenarak-
felülettel rendelkezô tehergépkocsivagy lassú jármû
pótkocsijára, utánfutójára, mezôgazdasági vontató
másodikpótkocsijáraiskiterjeszthetô.Ezenpótkocsik,
utánfutókadíjszabásbanmegadott biztosítási díjon,
külön,önállóbiztosításiösszeggelvonhatókfedezetbe.

7.7. Jelen biztosítás biztosítási védelme a díjszabásban
meghatározottpótdíjmegfizetéseellenébenabiztosí-
tottfuvarozóvagyképviselôjeáltalvégzettbe-éski-
rakodásraiskiterjeszthetô.

7.8. Jelen biztosítás biztosítási védelme – kizárólag zárt
kocsiszekrényû,indítás-gátlóval,valamintarakodóte-
ret isvédô,riasztóval felszerelt jármûvekesetén–a
díjszabásbanmeghatározott pótdíjmegfizetéseelle-
nében, a szállított árut ért lopásra, rablásra is kiter-
jeszthetô.Aszállítottárutértlopás,rabláskárokese-
ténabiztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag

akkorállbe,haazadottjármû–fentiekszerinti–vé-
delmiberendezéseiakáreseményidôpontjábanbizo-
nyíthatóan mûködôképes és bekapcsolt állapotban
voltak.Abiztosítókockázatviselésénektovábbifelté-
tele,hogyafuvarozásbármelyokbóltörténômegsza-
kításaesetén–a9.2.pontban részletezetteseteket
kivételével – a biztosításra feladott és rakománnyal
megrakottjármûvetôrzötthelyenhagyják.

A lopás, rablás kockázat kockázat-elbírálásához a
szerzôdô/biztosítottközútiárufuvarozásitevékenysé-
gében használt valamennyi jármûvének jegyzékét
elôzetesenmegkelladniabiztosítórészére.

7.9. Jelenbiztosításbiztosításivédelmekizárólagadíjsza-
básbantételesenfelsoroltérzékenyáruféleségeketil-
letveveszélyesárukatértkárokraiskiterjeszthetô,a
szinténottmeghatározottpótdíjmegfizetéseellenében.

7.10. Jelen biztosítás biztosítási védelme a díjszabásban
meghatározottpótdíjmegfizetéseellenébenaszabá-
lyozott hômérsékleten szállítandó áruféleségekre is
kiterjeszthetô.

7.11. Jelen biztosítás biztosítási védelme a díjszabásban
meghatározottpótdíjmegfizetéseellenébenatúlmé-
retes,illetvetúlsúlyosrakományokraiskiterjeszthetô.

7.12. Adíjnemfizetésselmegszûntbiztosításiszerzôdést,a
biztosításidíjnakamegszûnéstkövetô,utólagosmeg-
fizetésenemhelyeziújrahatályba.

7.13. A szerzôdés díjnemfizetéses megszûnését követô
százhúsznaponbelülafelekaszerzôdéstközösmeg-
egyezéssel, az elmaradt díj megfizetését követôen,
újraérvénybehelyezhetik(reaktiválás).

7.14. Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelye-
zésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjedki
aszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelye-
zésénekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

8. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

8.1. Jelen szerzôdés fuvareszközönkénti biztosítási
összegeaszerzôdôáltalmegjelölt,azajánlaton,illet-
veabiztosításikötvényen is feltüntetett,adott fuvar-
eszközzel végzett árufuvarozási tevékenységre vo-
natkozóbiztosításiösszeg.

8.1.1. Fuvareszköz: A rakfelülettel rendelkezô tehergépko-
csi,illetvelassújármû,nyergesvontatófélpótkocsija,
mezôgazdaságivontatóelsôpótkocsija,önállórakfe-
lületnélküligépjármûvelvonatatottutánfutó.

8.2. Biztosítási összegmódosítására – amár biztosítási
védelemalattállójármûvekvonatkozásában–legko-
rábbanamódosítási igénybiztosító részérôl történô
elfogadásátkövetônap0órájátólvanlehetôség.

8.3. Afuvareszközönkéntmegállapítottbiztosításiösszeg
abiztosításieseményáltalközvetlenülokozottkárok-
ra,fuvareszközönkéntésbiztosításiéventekifizethe-
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tôlegmagasabbösszeg,amelyetabiztosítóegyadott
fuvareszközzelvégzettárufuvarozásitevékenységvo-
natkozásábanmegtérít.Egybiztosítási idôszak (biz-
tosításiév)alatt tehátabiztosítómaximumazadott
biztosítási idôszakra érvényes, fuvareszközönkénti
biztosításiösszegerejéignyújtszolgáltatást.

8.4. Az adott biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási
összegazugyanazonbiztosításiidôszakbanbekövet-
kezett biztosítási eseménymiatt kifizetett összeggel
csökken,kivéve,haaszerzôdôféladíjatmegfelelô-
enkiegészíti.

9. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE mÉNY

9.1. Abiztosítójelenfelelôsségbiztosításiszerzôdéseazon
–abiztosítási kötvénybenmeghatározott50.000Ft,
illetve100.000Ftfeletti–kártérítésiigények50.000Ft,
illetve100.000Ftfelettirészérenyújtfedezetet,ame-
lyeketabiztosítottal szemben,azáltala fuvarozásra
átvettvagyontárgyakbankeletkezettkárokmegtéríté-
séreérvényesítenek,feltéve,hogyabiztosítottezekért
akárokértamagyar jogszabályaiszerintkártérítési
kötelezettséggeltartozik.Abiztosítótérítésénekfelsô
határamaximumabiztosításikötvénybenfuvareszkö-
zönkéntmeghatározottbiztosításiösszeg.

9.2. Abiztosító fedezetvállalásakeretébenazokataköz-
vetlen–adologbankeletkezett–károkat térítimeg,
amelyekaküldeménymegsérülése,teljesvagyrész-
legeselvesztése,megsemmisülése folytánkeletkez-
tek, a fuvarozott áru belföldi feladási helyen történô
átvételeésannakbelföldirendeletetésihelyentörténô
kiszolgáltatásaközöttiidôszakalatt.

A fuvarozott áru átvételétôl a címzettnek történô ki-
szolgáltatásigterjedôidôszakmagábanfoglaljaafu-
varozottárumaximumegyszeri, tizenkét (12)óránál
nemhosszabbátrakodásának,kettô(2)napnálnem
hosszabb,huszonnégy(24)óránátôrzötthelyentör-
ténôtárolásánakidôtartamát,forgalmiakadályok,vagy
mûszakimeghibásodásmiattikényszerûvárakozáso-
kat, továbbáa jogszabályokban is rögzített kötelezô
állási,pihenésiidôszakokat,valamintatechnikaiokok-
ra(pl.üzemanyag-feltöltés)visszavezethetômegsza-
kításokat és a biztonságos továbbhaladáshoz szük-
ségesszerviz,karbantartás(pl.kerékcsere, izzócse-
re)idôtartamátis.

9.3. A biztosító fedezetvállalása a biztosítási szerzôdés
idôbeliésterületihatályánbelülazajánlaton,illetvea
kötvényenmeghatározottgépjármûveltörténôfuvaro-
zásesetén,azadottjármûvonatkozásábankorlátlan
számúútraérvényes.

10. KI ZÁ RÁ SOK ÉS KOR LÁ TO ZÁ SOK

10.1. Nemtérítimegabiztosítóabiztosításieseményekál-
talokozottkövetkezményikárokat.

10.2. Nem térítimeg a biztosító azokat a károkat, amelyek
okaközvetlenülvagyközvetve,egészbenvagyrészben:

a) háború,polgárháború,katonaierônemzetközial-
kalmazása,harcieszköz,vagyhadianyagfelhasz-
nálásánakkövetkezménye,

b) polgárizavargás,sztrájk,felkelés,zendülés,fosz-
togatás,egyéberôszakoscselekménykövetkez-
ménye,

c) bármely tüntetés, terrorizmus, ideértve minden
olyancselekménytis,melyetvalamelytényleges,
vagy várhatóan bekövetkezô terrorcselekmény
meghiúsítása,vagyazazellenivédekezéssorán
tesznek,

d) nukleáris,mérgezôbiológiai,vagyvegyianyagok
olyankibocsátása,kiszökése,amelyközvetlenül,
vagyközvetvenukleárissugárzást,radioaktívve-
gyi,biológiaiszennyezésteredményez.

10.3. Nem térítimeg a biztosító azon károkat, amelyek a
káreseménybenérintettgépjármûvezetésével,illetve
azáruszállítására,kezelésére,rakodására,továbbáa
rakományrögzítésrevonatkozójogszabályok,elôírások,
hatósági rendelkezések, szabványok (pl. MSZ EN)
vagyafeladófuvarlevélben isrögzítettutasításaibe
nemtartásávalösszefüggésbenkövetkeztekbe.

10.4. Nem téríti meg a biztosító az alábbiakban felsorolt
károkat:

10.4.1. Általánoskizárások

a) amelyekért a biztosított nem közúti árufuvarozói
minôségébenfelelôs,

b) amelyek kereskedelmi vagy késedelmi kamat,
kötbér vagy perköltségmegtérítésére vonatkozó
kötelezettségek,

c) amelyekárutovábbításiengedélynélkülvégzettfu-
varozássoránvagyazengedélybevonásánaktar-
tamaalattkeletkeztek,

d) ki nemszolgáltatási, elveszési károk,amelyeka
feladónál, illetve a címzettnélmérlegelt, számolt
stb.árumennyiségikülönbségébôlkeletkeztek,

e) amelyekbármelymásbiztosítás(pl.GFB,casco,
CMR,KÁF,szállítmány,fuvarozóifelelôsség,sza-
kmaifelelôsség,vagyonstb.)általfedezettkárok,

f) a szállítmányozási szerzôdés alapján szállítmá-
nyozóivagyszállítmányozóialvállalkozóiminôség-
benvégzetttevékenységeksoránkeletkezettkárok,

g) amelyet a biztosított hozzátartozójának, közeli
hozzátartozójának,vagykapcsoltvállalkozásának
okozott,

h) afuvarozásitevékenységsoránafuvareszközben
vagykülönféletereptárgyakban(utak,hidak,tölté-
sek, támfalak,alagutak, iparvágányokstb.) talaj-
banésnövényikultúrákbanokozottkárok,

i) amelyekabiztosítottáltalokozottnembalesetijel-
leggelbekövetkezettútrongálási,taposásikároko-
zásbólkeletkeztek,

j) hatósági beavatkozásból eredô károk (elkobzás,
lefoglalás,visszautasítás),

k) vegyszerhasználattal, környezetszennyezéssel
okozottkárok,

l) személysérüléseskárokozás,sérelemdíj,vagyel-
maradtjövedelemcíménkeletkezettkárigények,

m) fuvarozási okmányok hiányából, elveszésébôl,
helytelenkitöltésébôleredôkárok,
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n) a fuvarozó tevékenységi körén kívül esôelhárít-
hatatlankülsôok(vismajor)miattkeletkezettká-
rok,

o) kizárólag telephelyen, üzemterületen belül bekö-
vetkezett (közterületet, közutat igénybe nem ve-
vô)árumozgatásbóleredôkárok,

p) jogtalan gépjármûhasználattal összefüggésben
bekövetkezettkárok.

10.4.2. Áruvalkapcsolatoskizárások

a) készpénzt, valutát, értékpapírt, pénzhelyettesítô
eszközöket,értékcikkeket,értéktárgyakat,nemes-
fémeket,drágaköveket,vagyezekfelhasználásá-
valkészülttárgyakat,mûvészetialkotásokat,régi-
ségeketértkárok,

b) dohányárutértkárok,
c) költöztetésközben,aszállított ingóságokbanbe-

következettkárok,
d) élôállatokszállításaközbenazállatokelhullásá-

bólszármazókárok,
e) fuvarozottgépjármûvekbenkeletkezettkárok,
f) aküldeménybelsôtulajdonságáravisszavezethe-

tôkárok,melynekfolytánazárubantörés,rozsdá-
sodás,elzáródás,beszáradás,belsôromlás,ön-
gyulladás,elfolyásésegyébkárosodástörtént.

10.4.3. Csomagolássalkapcsolatoskizárások

a) acsomagoláshiányábólvagyhiányosságábólere-
dôkárokolyanárukesetében,amelyekcsomago-
latlan, vagynemmegfelelôencsomagoltállapot-
bantermészetüknélfogvaelveszésnekvagysérü-
lésnekvannakkitéve,

b) asértetlencsomagolásonbelülkeletkezettkárok.

10.4.4. Fuvarozóvalkapcsolatoskizárások

a) valamely szerzôdésben rögzített fuvareszköz
rendszereskarbantartásának,megfelelômûszaki
állapot-ellenôrzésének elmulasztásából keletke-
zettkárok,

b) érvényes vezetôi engedély és/vagy megfelelô
egészségügyi alkalmasság és/vagy fuvarozói
szakvizsganélkülivezetôáltalokozottkárok,

c) abiztosítottalvállalkozójaáltalokozottkárok.

10.4.5. Fuvareszközzelkapcsolatoskizárások

a) afuvarozottárukbanafuvareszközmûszakihibá-
jamiattbekövetkezettkárok,

b) afuvareszköztúlterhelésébôl,illetveaméretkorlá-
tozásokravonatkozóelôírásokbenemtartásából
eredôkárok.

10.4.6. Feladóvalkapcsolatoskizárások

a) afeladóáltalvégzettberakás,illetôlegacímzettál-
talvégzettkirakásalkalmávalbekövetkezôkárok,

b) károk, amelyek annak következtében álltak elô,
hogyafeladóaszükségesokmányokatnemadta
át,vagynemhelyesentöltötteki,

c) károk, amelyek annak következtében álltak elô,
hogyafeladóafuvarozótnemtájékoztattaakül-

deménykívülrôlfelnemismerhetôrendkívüliérté-
kérôl, egyéb, a fuvarfeladat szempontjából lénye-
gestulajdonságáról,

d) károk,amelyekazértkövetkeztekbe,mertajog-
szabályokbanmeghatározott biztonsági elôíráso-
kat afeladófigyelmenkívülhagyta.

10.5. Jelen feltételekalapjánnemminôsülbiztosításiese-
ménynekésabiztosítónemtérítimegazalábbiakban
felsoroltkárokat:

a) afuvarozóáltalvégzettberakodás,illetôlegkirako-
dásalkalmávalbekövetkezettkárok,kivéve,haaz
erre az eseményre vonatkozó pótdíjat megfizet-
ték,

b) aküldeménybenlopás,rablásáltalkeletkezettká-
rok,kivéve,haazerrevonatkozópótdíjatmegfi-
zették,

c) érzékenyárut(alkoholtartalmúitalok,híradástech-
nikai,elektronikaiberendezések,tartósélelmisze-
rek,üzemanyagok)ért károk, kivéve,haazerre
vonatkozópótdíjatmegfizették,

d) veszélyesárut (robbanóanyagokés tárgyak, gá-
zok, gyúlékony folyadékok, gyúlékony szilárd
anyagok,önreaktívanyagok,öngyulladásrahajla-
mos anyagok, oxidáló anyagok, szerves peroxi-
dok,mérgezô, fertôzôanyagok, radioaktív,maró
anyagok)értkárok,kivéve,haazerrevonatkozó
pótdíjatmegfizették,

e) szabályozott hômérsékleten szállítandó áruk ká-
rai, kivéve, ha az erre vonatkozó pótdíjatmegfi-
zették

f) túlméretes, túlsúlyos rakományok kárai, kivéve,
haazerrevonatkozópótdíjatmegfizették.

11. A SZER ZÔ DÔ/BIZTOSÍTOTT
KÖTELEZETTSÉGEI

KözlésiésváltozásbejelentésiKötelezettség

11.1. Aközlésreésváltozásbejelentéséreirányulókötele-
zettségegyarántterheliaszerzôdôfeletésabiztosí-
tottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre,
amelyetbármelyikükelmulasztottabiztosítóvalközöl-
ni,nohaarróltudniakellett,ésaközlésrevagybeje-
lentésreköteleslettvolna.

11.2. Szerzôdôfélkötelesaszerzôdéskötéskorabiztosítás
elvállalásaszempontjábóllényegesmindenolyankö-
rülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy
ismerniekellett.Lényegesnektekinthetômindazakö-
rülmény,amelyekrevonatkozóanabiztosításiajánla-
ton,illetveazahhozkapcsolódóadatlaponkérdéssze-
repel. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a
valóságnakmegfelelôválaszokkalaszerzôdôfélköz-
lésikötelezettségénekeleget tesz.Akérdésekmeg-
válaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a
közlésikötelezettségmegsértését.

11.3. Aszerzôdôközlésikötelezettségénekazajánlatonés
aszerzôdésmellékletétképezôkiegészítôlapon sze-
replôadatokhiánytalan,valóságnakmegfelelôkitölté-
sével,közlésévelteheteleget.Aszerzôdôkötelesto-
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vábbámindenolyankörülménytabiztosítóvalszerzô-
déskötéskor ismertetni,amelyrôl tudomásavanésa
biztosítókockázatviseléseszempontjábóllényegesle-
het,mégakkoris,haabiztosítóezekrekifejezettkér-
déstnemtettfel.

11.4. Szerzôdôfélkötelesalényegeskörülményekváltozá-
sát a biztosítónak írásban bejelenteni. Szerzôdô 2
munkanaponbelülkötelesírásbanbejelenteniabizto-
sítónakazajánlatonmegjelöltadatokbanbekövetke-
zett változásokat, különösen az általa üzemeltetett
gépjármûvekszámosságábantörténtváltozásokat,az
esetleges rendszámváltozásokat, továbbá az általa
fuvarozottáruféleségekkörénekváltozását.

11.5. Aközlésrevagyaváltozásbejelentéséreirányulókö-
telezettségmegsértéseeseténabiztosítókötelezett-
ségenemállbe,kivéve,haaszerzôdô/biztosítottbizo-
nyítja,hogyazelhallgatottvagybenemjelentettkörül-
ménytabiztosítóaszerzôdéskötéskor ismerte,vagy
az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövet-
keztében.

Kármegelôzési,KárenyhítésiKötelezettség

11.6. A biztosított köteles a tôle telhetô módon mindent
megtenniakáreseményekmegelôzése, illetveabe-
következett károk enyhítése céljából, különös tekin-
tettelazalábbiakra:

a) AbiztosítottmindenkorkötelesaKRESZszabá-
lyainakéselôírásainakmegfelelôenközlekedni.

b) Abiztosítottkötelesgondoskodniabiztosítottgép-
jármû rendszeres karbantartásáról, indulás elôtt
kötelestovábbámeggyôzôdniagépjármûkerekei-
neképségérôl,lámpáinak,biztonságiberendezé-
seinekmûködôképességérôlésagépjármûközúti
forgalombanvalórészvételéhezszükségesáltalá-
nosmûszakimegfelelôségérôl.

c) Abiztosítottkötelesgondoskodniarakományrögzí-
tés megfelelôségérôl, szakszerûségérôl, illetve
amennyibenarakodástafeladóvégezte,ennekel-
lenôrzésérôl.

egyÜttmÛKöDésiKötelezettség

11.7. Akárokmennyiségiésösszegszerûmegállapításaa
biztosító helyszíni vizsgálata után a károsulttal, és a
biztosítottalvalóegyüttmûködéstkövetôentörténikmeg.

11.8. Abiztosítottabiztosítóáltalvégzetthelyszíniszemle
idôpontjáigakáreseményhelyszínétkizárólagolyan
mértékbenváltoztathatjameg,amelyakárenyhítéshez
feltétlenülszükséges,illetveakárbeazonosíthatósá-
gátnembefolyásolja.Amennyibeneznemlehetséges
a területileg illetékes önkormányzat, rendôrhatóság,
vagyútfenntartóképviselôjénekbevonásával– lehe-
tôségszerintfényképfelvételeketistartalmazó–jegy-
zôkönyvbenkellrögzíteniakörülményeket.

11.9. Akárbejelentéshezmindenesetbencsatolnikellaki-
szolgáltatásalkalmávalfelvettjegyzôkönyvet.

11.10. Asérültvagyontárgyabiztosítóhozzájárulásanélkül
nemsemmisíthetômeg.

KárbejelentésiKötelezettség

11.11. Abiztosítottazokozottkárt2munkanaponbelülköte-
lesbejelenteniabiztosítónak.Kötelestovábbáahoz-
záérkezettkárigénytekintetébenálláspontjátabizto-
sítóvalírásbanközölni.

11.12. A kárigény érvényesítéséhez a biztosított köteles a
biztosításieseményhezkapcsolódóésazigényelbí-
rálásához szükséges valamennyi iratot, dokumentu-
mot(különöstekintettelaszámlákra,kárfelvételijegy-
zôkönyvrestb.)átadniabiztosítónak.

11.13. A kárigény érvényesítéséhez az alábbi dokumentu-
mokatkellcsatolni:

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) rendôrségi feljelentés és/vagy helyszíni jegyzô-

könyv, igazolásmásolata (amennyiben ilyen ké-
szült),

c) káreseményrészletesleírása,ahelyszínésakár-
eseményidôpontjánakpontosmegjelölésével,

d) a keletkezett sérülés jellegének és mértékének
pontosleírása,

e) akáreseménybenértintettgépjármûérvényesfor-
galmiengedélyénekmásolata,

f) akáreseménybenértintettgépjármûvezetôjének
vezetôiengedélymásolata,

g) akáreseménybekövetkezésekorvégzettszállítás
hiánytalanul kitöltött, szigorú számadású sor-
számmalellátottmenetlevele,

h) abiztosítottközútiárutovábbításiengedélye,
i) a káreseményben értintett gépjármû érvényes

GFB biztosítójának és szerzôdésazonosítójának
megjelölése,

j) amennyibenatulajdonos/üzembentartórendelke-
zikcascovagybármelymásbiztosítással,abizto-
sító,illetveszerzôdésazonosítómegadása.

11.13.1.A biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékes-
ségétcsakolyanokiratbemutatásátóltehetifüggôvé,
amelyabiztosításieseménybekövetkezésénekigazo-
lásához,illetveateljesítendôszolgáltatásmértékének
meghatározásáhozszükséges.Abiztosításiszolgálta-
tás teljesítésénekesedékességétabejelentettbizto-
sításieseménytekintetébenindultszabálysértésieljá-
rásjogerôsbefejezéséhez,illetveabüntetôeljárásnak
abíróságjogerôsügydöntôhatározatávalvagyvégle-
gesséváltnemügydöntôvégzésével történôbefeje-
zéséhez,valamintazügyészségnekvagyanyomozó
hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy
közvetítôieljáráscéljábóltörténôfelfüggesztésrôlszó-
ló, illetve további jogorvoslattalnem támadhatóeljá-
rástmegszüntetôhatározatameghozataláhozabizto-
sítónemkötheti.
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12. A BIZ TO SÍ Tó KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

AbiztosítótájéKoztAtásiKötelezettsége

12.1. Abiztosítóaszerzôdôilletvebiztosítottkezdeménye-
zésérekötelestájékoztatástadni:

a) a szerzôdés adatairól – a szerzôdô ilyen irányú
megkeresésekor,haladéktalanul;

b) abejelentettkárokrendezésénekstátuszáról–a
károsultilyenirányúmegkeresésekor,haladékta-
lanul,illetveakárrendezéstartamaalatt,rendsze-
resen;

c) a folyamatban lévô kárkifizetésekrôl, illetveezek
esetlegesakadályairól–azakadályfelmerülése-
korhaladéktalanul.

szolgáltAtásiKötelezettség

12.2. Abiztosítóabekövetkezettkárokatakövetkezôksze-
rinttérítimeg:

a)árukatazárutkísérôszámlaszerintiáron,
b)göngyöleg-károkatbetétiáron,
c)egyéb vagyontárgyakat a káridôponti (avult) érté-
kén.Akáridôpontiértékakárosodottvagyontárgy-
nakakáridôpontibeszerzési,újraelôállítási,illetve
becsültértékébôlkerülkiszámításra,azidôköziér-
tékcsökkenéslevonásával.

12.3. Javítássalhelyreállíthatókároknálabiztosítóazindo-
koltésigazoltfelmerültjavításiéshelyreállításiköltsé-
gettérítimeg.Haajavításéshelyreállításértékemel-
kedéssel jár,abiztosítóakártérítésbôlakártárgyá-
nakavultságávalarányosérték-emelkedésiösszeget
levonja.

12.4. Felmerültkárkéntakárosultvagyonábanbekövetke-
zettértékcsökkenést,azazaztazértékettérítimega
biztosító, amelytôl a károsult valamely dolog meg-
semmisülése,elpusztulása,elvesztése,megrongáló-
dása, értékcsökkenése stb. folytán elesett vagy
egyébkéntkárosodott.

12.5. Kárbekövetkezésekora kárelhárításés kárenyhítés
körébeesôindokoltköltségetabiztosító–abiztosítá-
siösszegkereteinbelül–akkorismegtéríti,haazok
eredményrenemvezettek.

12.6. Abiztosítószolgáltatásátakárosultnakteljesítheti.A
biztosítottakkorkövetelheti,hogyabiztosítónekitel-
jesítsen,haakárosultkövetelésétôegyenlítetteki.

12.7. Akárosultnemérvényesíthetikárigényétközvetlenül
abiztosítóvalszemben.

12.8. Akárosultkártérítésiigényénekbiztosítottáltaltörtént
elismerése,teljesítéseésazazzalkapcsolatosegyez-
ségeabiztosítóval szembenakkor hatályos, haah-
hozabiztosítóelôzetesenhozzájárult,vagyaztutólag
tudomásulvette.

12.9. Abiztosítókártérítésétkizárólagamindenkorérvényes
törvényesbelföldifizetôeszközben,akárbejelentéssel

egyidejûlegmagadottbankszámláratörténôutalással
teljesíti.

AszolgáltAtásiKötelezettségKorlátozásA

12.10. Abiztosítóhelytállásikötelezettségenemállbekülö-
nösen akkor, ha a biztosítási esemény a biztosított
olyan gépjármûvének üzemeltetésével összefüggés-
benkövetkezettbe,amelyetabiztosítónaknemjelen-
tettbe,illetveamelyutánajelenszerzôdésifeltételek-
benkikötöttbiztosításidíjatelôrenemfizettemeg.

12.11. Amennyibenegyadottbiztosításiidôszakbanmártör-
téntolyankifizetés,amelyrevonatkozóanabiztosított
kárigénytnyújtottbeabiztosítóhoz,azebbenabizto-
sítási idôszakbanbekövetkezett továbbikároktéríté-
sétabiztosítóamegmaradtbiztosításiösszegerejéig
nyújtja,kivéve,haaszerzôdôféladíjatmegfelelôen
kiegészíti.

12.12. Abiztosítóbiztosításiszolgáltatásikötelezettségének
maximumaabbanazesetbenislegfeljebbabiztosítá-
siösszeg,haegyazonkáreseménybôlszármazótérí-
tésikötelezettségtöbbszemélytterhel,illetve,hatöbb
személylépfelkártérítésiigénnyel.

Abiztosítószolgáltatásikötelezettségekizárólagcsak
aszerzôdôáltalszerzôdéskötéskorvagyévfordulókor
meghatározottlimitösszeg–azazaz50.000Ft,illet-
ve100.000Ft–felettikártérítésiigényekeseténállbe
ésvalamennyikártérítésiigényvonatkozásábankizá-
rólagcsakazadottkár50.000Ft, illetve100.000Ft
felettirészérenyújtfedezetet.

12.13. Akárokösszegébôlahasznosíthatómaradványokér-
téketeljesösszegbenlevonásrakerül.

AszolgáltAtásiKötelezettséghAtáriDeje

12.14. Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény
elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérke-
zésétôlszámítotttizenötnaponbelülteljesíti.

KözrehAtás

12.15. Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási
eseményenkívülegyéb,mástényezôisközrehatott,
abiztosítóakártolyanmértékbentérítimeg,amilyen
mértékbenazabiztosításieseménnyelösszefüggés-
benáll.

13. mEN TE SÜ LÉS

13.1. Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,
ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos
vagysúlyosangondatlanmagatartással

a)aszerzôdôfélvagyabiztosított;
b)a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk,
érdemi vezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk,
megbízottjuk;vagy

c)abiztosítottjogiszemélyügyvezetésénekvagyszak-
maivezetésénekvezetôbeosztású tisztségviselôje
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vagyabiztosítottvagyontárgykezelésérejogosított
tagja,munkavállalójavagymegbízottjaokozta.

13.2. MentesülaBiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,
habizonyítja,hogyaBiztosított,illetveaSzerzôdôkár-
megelôzésivagykárenyhítésikötelezettségétfelróha-
tóanmegsértette.Amentesülésolyanmértékû,ami-
lyenmértékbenazösszefüggakötelezettségmegsze-
gésével.

14. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

14.1. Jelenbiztosításfeltételeibennemszabályozottkérdé-
sekbena6:63.§ (5)bekezdéskivételével aPolgári
törvénykönyv,továbbáahatályosmagyarjogszabá-
lyaiazirányadók.

14.2. Jelenszerzôdésalapjánkeletkezettkártérítésiigények
a káresemény bekövetkezésétôl számított egy év
alattévülnekel.

14.3. Jelenbiztosítási szerzôdéskapcsánesetlegesen fel-
merülôpanaszokatabiztosítóközpontipanaszirodájá-
hozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefonon)
vagyírásban(személyesenvagymásáltalátadottirat
útján,postaiúton,telefaxon,elektronikuslevélben):

Cím:1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím:1475Budapest,Pf.142.
telefon:+36-1-433-1180
E-mail:admin@kobe.hu

14.4. A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony
létrejöttével,érvényességével,joghatásaivalésmeg-
szûnésével,továbbáaszerzôdésszegésselésannak
joghatásaivalkapcsolatosesetlegesjogvitákbírósági
eljárásonkívülirendezéséretermészetesszemélyfo-
gyasztóírásbanpanasztnyújthatbeaPénzügyiBé-
kéltetôtestülethez.

Székhelye:MNB1054Budapest,Szabadságtér9.
Ügyfélszolgálat:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levelezésicím:H-1525Budapest,Pf.172.
telefon:+36-1-489-9700
Ügyfélszolgálatitelefonszám:+36(80)203776
telefax:+36-1-489-9102

APénzügyiBékéltetôtestületeljárásamegindításának
feltétele,hogyatermészetesszemélyfogyasztóelô-
zetesenabiztosítóvalközvetlenülmegkíséreljeavi-
tásügyrendezését.

14.5. A fogyasztóvédelmi rendelkezésekmegsértéseese-
ténazMNB-hezlehetfordulnipanasszal.

Levelezésicím:H-1534Budapest,BKKP,Pf.777.
telefon:+36(80)203-776
E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.6. Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbí-
rósághozisfordulhatnak,illetvetermészetesszemély
fogyasztónaknemminôsülô félcsakbírósághoz for-
dulhat.

14.7. AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank
(MNB).

Székhelye:1054Budapest,Szabadságtér9.
Levelezésicím:H-1850Budapest,
telefon:06(1)4282600
Webcím:http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálatcíme:1013Bp.,Krisztinakrt.39.
Ügyfélszolgálattelefonszáma:+36-80-203-776
Ügyfélszolgálate-mailcíme:ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.8. Biztosításititoknakminôsülmindenolyan–minôsített
adatotnemtartalmazó–,abiztosító,aviszontbiztosí-
tó, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló adat,
amelyabiztosító,aviszontbiztosító,abiztosításköz-
vetítôügyfeleinek–ideértveakárosultatis–szemé-
lyikörülményeire,vagyonihelyzetére,illetvegazdálko-
dásáravagyabiztosítóval,illetveaviszontbiztosítóval
kötöttszerzôdéseirevonatkozik.

14.9. Abiztosítóügyfeleinekazonbiztosításititkaitjogosult
kezelni,amelyekabiztosításiszerzôdéssel,annaklét-
rejöttével,nyilvántartásával,aszolgáltatássalössze-
függnek.Azadatkezeléscéljacsakabiztosításiszer-
zôdés megkötéséhez, módosításához, állományban
tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó kö-
vetelésekmegítéléséhezszükséges,vagya törvény
(Bit.)általmeghatározottegyébcéllehet.

14.10. A 14.9. pontban meghatározott céltól eltérô célból
végzettadatkezeléstabiztosítócsakazügyfélelôze-
teshozzájárulásával végezhet.Ahozzájárulásmeg-
tagadásamiattazügyfeletnemérhetihátrány,ésan-
nakmegadásaeseténrészérenemnyújthatóelôny.

14.11. Abiztosításititoktekintetében,idôbelikorlátozásnél-
kül–hatörvénymáskéntnemrendelkezik–titoktar-
tásikötelezettségterheliabiztosítóvagyviszontbizto-
sítótulajdonosait,vezetôit,alkalmazottaitésmindazo-
kat,akikahhozabiztosítóvalkapcsolatos tevékeny-
ségüksoránbármilyenmódonhozzájutottak.

14.12. ABit.136.§-aszerintazügyfélegészségiállapotával
összefüggôazegészségügyiésahozzájukkapcsoló-
dószemélyesadatokkezelésérôlésvédelmérôlszó-
lótörvényben(atovábbiakban:Eüak.)meghatározott
egészségügyiadatokatabiztosítóa135.§(1)bekez-
désébenmeghatározottcélokból,azEüak.rendelke-
zéseiszerint,kizárólagazérintettkifejezetthozzájá-
rulásávalkezelheti.

14.13. Jelenszerzôdéskapcsánazügyfélszemélyesadata-
inak,továbbáegészségiállapotávalösszefüggôada-
tainakkezelésérevonatkozóhozzájárulásátazaján-
lattételsoránés/vagyabiztosításiszolgáltatásigény-
bevételétközvetlenülmegelôzôenadjameg.

14.14. Abiztosítóaszemélyesadatokat,továbbáazegész-
ségügyi állapottal közvetlenül összefüggô, általa ke-
zelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején,valamintazonidôtartamalattkezelheti,amed-
digabiztosításijogviszonnyalkapcsolatbanigényér-
vényesíthetô.
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Abiztosítóésaviszontbiztosítókötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjött
szerzôdésselkapcsolatosszemélyesadatot,amelynek
kezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,vagy
amelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulásanem
állrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséheznincs
törvényijogalap.

14.15. Személyesadatotkezelni,csakmeghatározottcélból,
joggyakorlásaéskötelezettségteljesítéseérdekében
lehet.Csakolyanszemélyesadatkezelhetô,amelyaz
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhe-
tetlen,acélelérésérealkalmas,decsakacélmegva-
lósulásáhozszükségesmértékbenésideig.Azadato-
katabiztosítókezeliésdolgozzafel.

14.16. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik sze-
mélynek,haatörvényalapjánatitoktartásikötelezett-
ségnemállfenn,illetveabiztosítóügyfelevagyannak
törvényesképviselôjeakiszolgáltathatóbiztosításiti-
tokkörtpontosanmegjelölve,errevonatkozóanírásban
felmentéstad.

14.17. ABit.138.§-aalapjánabiztosításititokmegtartásá-
nakkötelezettségenemállfenn:

a) afeladatkörébeneljáróFelügyelettel,
b) azelôkészítôeljárástfolytatószervvel,anyomozó
hatósággalésazügyészséggel,

c) büntetôügyben,polgáriperesvagynempereseljá-
rásban,közigazgatásiperbeneljáróbírósággal,a
bíróságáltalkirendeltszakértôvel,továbbáavég-
rehajtásiügybeneljáróönállóbíróságivégrehajtó-
val,acsôdeljárásbaneljáróvagyonfelügyelôvel,a
felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes vagyon-
felügyelôvel,rendkívülivagyonfelügyelôvel,felszá-
molóval,atermészetesszemélyekadósságrende-
zésieljárásábaneljárófôhitelezôvel,CsaládiCsôd-
védelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelôvel,
bírósággal,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá
azáltalakirendeltszakértôvel,

e) az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az
adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezett-
ség,vagyhabiztosításiszerzôdésbôleredôadó-
kötelezettségaláesôkifizetésrôltörvénybenmeg-
határozottadatszolgáltatásikötelezettségterheli,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá-
lattal,

g) afeladatkörébeneljáróGazdaságiVersenyhivatallal,
h) afeladatkörébeneljárógyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. éviCLIV. törvény
108.§(2)bekezdésébenfoglaltesetbenazegész-
ségügyiállamigazgatásiszervvel,

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

k) aviszontbiztosítóval,acsoportmásikvállalkozásá-
val, valamint együttbiztosítás esetén a kockázat-
vállalóbiztosítókkal,

l) törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadottadatoktekintetébenakötvénynyilvántartást
vezetôkötvénynyilvántartószervvel,akártörténeti

nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó szervvel, to-
vábbáajármûnyilvántartásbannemszereplôgép-
jármûvekkelkapcsolatosközútiközlekedésiigazga-
tásifeladatokkalösszefüggôhatóságiügyekbena
közlekedésiigazgatásihatósággal,valamintaköz-
útiközlekedésinyilvántartásiszervével,

m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô
biztosítási szerzôdési állomány tekintetében–az
erreirányulómegállapodásrendelkezéseiszerint–
azátvevôbiztosítóval,

n) akárrendezéshezésamegtérítésiigényérvénye-
sítéséhez szükséges adatok tekintetében és az
ezenadatokegymásköztiátadásávalkapcsolatban
aKártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot
kezelôszervezettel,aNemzeti Irodával,a levele-
zôvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási
Szervezettel,akárrendezésimegbízottalésakár-
képviselôvel,továbbá–aközútiközlekedésibale-
setévelkapcsolatoskárrendezéskárfelvételi jegy-
zôkönyvébôlabalesetbenérintettmásikjármûja-
vítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga
alapján–akárokozóval,

o) akiszervezetttevékenységvégzéséhezszükséges
adatok tekintetébenakiszervezett tevékenységet
végzôvel,továbbáakönyvvizsgálóifeladatokellá-
tásához szükséges adatok tekintetében a könyv-
vizsgálóval,

p) fióktelepesetében–haamagyarjogszabályokál-
taltámasztottkövetelményeketkielégítôadatkeze-
lés feltételeimindenegyesadatranézve teljesül-
nek,valamintaharmadikországbelibiztosítószék-
helyeszerintiállamrendelkezikamagyar jogsza-
bályok által támasztott követelményeket kielégítô
adatvédelmijogszabállyal–aharmadikországbeli
biztosítóval,biztosításközvetítôvel,

q) afeladatkörébeneljáróalapvetôjogokbiztosával,
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
InformációszabadságHatósággal,

s) abonus-malusrendszer,azabbavalóbesorolás,
illetvea káresetek igazolásának részletes szabá-
lyairólszólóminiszteri rendeletbenmeghatározott
kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra
nézvearendeletbenszabályozottesetekbenabiz-
tosítóval,

t) afelszámolószervezeteketnyilvántartóhatósággal

szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontbanmegjelölt
szervvagyszemélyadatkéréssel,illetveírásbelimeg-
keresésselfordulhozzá,amelytartalmazzaazügyfél
nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a
kértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját,
azzal,hogyap)-s)pontbanmegjelöltszervvagysze-
mélykizárólagakértadatokfajtáját,azadatkéréscél-
játésjogalapjátkötelesmegjelölni.Acélésajogalap
igazolásánakminôsülazadatmegismerésérejogosí-
tójogszabályirendelkezésmegjelöléseis.

14.18. Abiztosításititoktartásikötelezettségazeljáráskere-
ténkívülafentmeghatározottszervekalkalmazottai-
raiskiterjed.

14.19. Abiztosítóvagyaviszontbiztosítóanemzetbiztonsági
szolgálat,azelôkészítôeljárástfolytatószerv,anyo-
mozóhatóság,azügyészség,továbbáabíróságadat-
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kérésére,írásbelimegkereséséreakkoriskötelesha-
ladéktalanul,írásbantájékoztatástadni,haadatme-
rülfelarra,hogyabiztosításiügylet

a) a2013.június30-ighatálybanvolt1978.éviIV.tör-
vénybenfoglaltakszerintikábítószerrelvisszaélés-
sel,újpszichoaktívanyaggalvisszaéléssel,terror-
cselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantó-
szerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel
visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben
vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselek-
ménnyel,

b) aBtk.szerintikábítószer-kereskedelemmel,kábító-
szerbirtoklásával,kórosszenvedélykeltésselvagy
kábítószerkészítésénekelôsegítésével,újpszicho-
aktívanyaggalvisszaéléssel,terrorcselekménnyel,
terrorcselekményfeljelentésénekelmulasztásával,
terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel
vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûn-
szövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyelvanösszefüggésben.

14.20. Abiztosítóa14.17.illetvea14.19.pontokban,aBit.
a137.§-ban,a138.§-banésa140.§-banmeghatá-
rozottesetekbenésszervezetekfeléazügyfeleksze-
mélyesadataittovábbíthatja.

14.21. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,ha

a) amagyarbûnüldözôszerv–nemzetközikötelezett-
ségvállalásalapján külföldi bûnüldözô szerv írás-
belimegkeresésénekteljesítésecéljából–írásban
kérbiztosításititoknakminôsülôadatot,

b) apénzügyi információsegységkéntmûködôható-
ságapénzmosásésaterrorizmusfinanszírozása
megelôzésérôlésmegakadályozásárólszóló2017.
évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében
eljárvavagy külföldi pénzügyi információsegység
írásbelimegkeresésének teljesítése céljából írás-
bankérbiztosítási titoknakminôsülôadatot,vala-
minthaabiztosítóvagyaviszontbiztosítócsoport-
szintenmeghatározottpénzmosásésterrorizmus-
finanszírozásellenipolitikáhozéseljáráshozkap-
csolódókötelezettségétteljesíti.

14.22. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fennabbanazesetben,haabiztosítóvagyavi-
szontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénz-
ügyiésvagyonikorlátozóintézkedésekvégrehajtásá-
rólszóló törvénybenmeghatározottbejelentésiköte-
lezettségénekteszeleget.

14.23. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intéz-
ménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredô
követeléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonat-
kozásában,haapénzügyiintézményírásbelimegke-
reséssel fordulabiztosítóhoz,amely tartalmazzaaz
ügyfélnevétvagyabiztosításiszerzôdésmegjelölé-
sét,akértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjog-
alapját.

14.24. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét,haabiztosító
által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a
MagyarországKormányaésazAmerikaiEgyesültÁl-
lamokKormányaközöttanemzetköziadóügyimegfe-
leléselômozdításárólésaFAtCAszabályozásvégre-
hajtásárólszólóMegállapodáskihirdetésérôl,valamint
azezzelösszefüggôegyestörvényekmódosításáról
szóló2014.éviXIX.törvény(atovábbiakban:FAtCA-
törvény)alapjánazadó-ésegyébközterhekkelkap-
csolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés
egyesszabályairólszóló2013.éviXXXVII.törvény(a
továbbiakban:Aktv.)43/B-43/C.§-ábanfoglaltkötele-
zettségteljesítésébenmerülki.

Nemjelentiabiztosításititoksérelmét,haabiztosító
által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás az
Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a
FAtCA-törvényalapjánazAktv.43/B.és43/C.§-ában
foglaltkötelezettségteljesítésébenmerülki.

14.25. Nemjelentiabiztosításititoksérelmétabiztosítóésa
viszontbiztosítóáltalaharmadikországbelibiztosító-
hoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli
adatfeldolgozó szervezethez történô adattovábbítás
abbanazesetben:

a) haabiztosítóügyfele(atovábbiakban:adatalany)
ahhozírásbanhozzájárult,vagy

b) ha–azadatalanyhozzájárulásánakhiányában–az
adattovábbításnaktörvénybenmeghatározottadat-
köre,céljaésjogalapjavan,ésaharmadikország-
ban a személyes adatok védelmének megfelelô
szintjeazinformációsönrendelkezésijogrólésaz
információszabadságrólszóló2011.éviCXII. tör-
vény(atovábbiakban:Infotv.)8.§(2)bekezdésé-
benmeghatározottbármelymódonbiztosított.

Abiztosításititoknakminôsülôadatoknakmásiktag-
állambatörténôtovábbításaeseténabelföldretörténô
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell al-
kalmazni.

14.26. Nemjelentiabiztosításititokésazüzletititoksérelmét
afelügyeletiellenôrzésieljárássoránacsoportfelügye-
letesetébenacsoportvizsgálati jelentésnekapénz-
ügyicsoportirányítótagjarészéretörténôátadása.

14.27. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét

a) azolyanösszesítettadatokszolgáltatása,amely-
bôlazegyesügyfelekszemélyevagyüzletiadata
nemállapíthatómeg,

b) fióktelepesetébenakülföldiszékhelyûvállalkozás
székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság
számáraa felügyeleti tevékenységhezszükséges
adattovábbítás,haazmegfelelakülföldiésama-
gyar felügyeletihatóságközöttimegállapodásban
foglaltaknak,

c) ajogalkotásmegalapozásaésahatásvizsgálatok
elvégzésecéljábólaminiszterrészéreszemélyes
adatnaknemminôsülôadatokátadása,

d) apénzügyikonglomerátumokkiegészítôfelügyele-
térôlszólótörvénybenfoglaltrendelkezésektelje-
sítéseérdekébentörténôadatátadás.
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Fentiekbenmeghatározottadatokátadásátabiztosí-
tóabiztosításititokvédelmérehivatkozvanemtagad-
hatjameg.

14.28. A Bit. 149. § (1) alapján a biztosító (továbbiakban:
megkeresôbiztosító)–aveszélyközösségérdekeinek
amegóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt
vagyaszerzôdésbenvállaltkötelezettségénekteljesí-
tésesoránaszolgáltatásokjogszabályoknakésszer-
zôdésnekmegfelelô teljesítése,abiztosítási szerzô-
désekkelkapcsolatosvisszaélésekmegakadályozása
céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz
(továbbiakban:megkeresett biztosító) az e biztosító
által–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatározot-
takszerint,abiztosítási termék sajátosságainaka fi-
gyelembevételével–kezeltésaBit.149.§(3)–(6)be-
kezdésbenmeghatározottadatokvonatkozásában.

14.29. Amegkeresettbiztosítóajogszabályoknakmegfelelô
megkeresésszerintiadatokatamegkeresésbenmeg-
határozottmegfelelôhatáridôben,ennekhiányábana
megkereséskézhezvételétôlszámított tizenötnapon
belülkötelesátadniamegkeresôbiztosítónak.

14.30. Azérintettügyfélkéréséreabiztosítókötelestájékoz-
tatást adni az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azokforrásáról,azadatkezeléscéljáról, jogalapjáról,
idôtartamáról,azadatfeldolgozónevérôl,címérôlésaz
adatkezelésselösszefüggôtevékenységérôl,továbbá
–azérintettszemélyesadatainaktovábbításaesetén
–azadattovábbításjogalapjáróléscímzettjérôl.

14.31. Azérintettkérhetiszemélyesadatainakhelyesbítését,
továbbá – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével–adatainakzárolásátéstörlését.

14.32. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,

a) haaszemélyesadatokkezelésevagytovábbítása
kizárólagazadatkezelôrevonatkozójogikötelezett-
ségteljesítéséhezvagyazadatkezelô,adatátvevô
vagyharmadikszemélyjogosérdekénekérvénye-
sítéséhezszükséges,kivévekötelezôadatkezelés
esetén;

b) haaszemélyesadatfelhasználásavagytovábbí-
tásaközvetlenüzletszerzés,közvélemény-kutatás
vagytudományoskutatáscéljáratörténik;valamint

c) törvénybenmeghatározottegyébesetben.

14.33. Abiztosítóazérintetttiltakozástakérelembenyújtásá-
tólszámított legrövidebb idônbelül,de legfeljebb15

napon belül megvizsgálja, annakmegalapozottsága
kérdésébendöntésthoz,ésdöntésérôlakérelmezôt
írásbantájékoztatja.Amennyibenabiztosítóazérin-
tett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
azadatkezelést–beleértveatovábbiadatfelvételtés
adattovábbítást is–megszünteti,ésazadatokatzá-
rolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannakalap-
ján tett intézkedésekrôl értesítimindazokat, akik ré-
széreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkoráb-
bantovábbította,ésakikkötelesekintézkedniatilta-
kozásijogérvényesítéseérdekében.

14.34. Amennyibenazérintettabiztosítófentiekszerintmeg-
hozottdöntésévelnemértegyet,illetvehaabiztosító
afentiekszerintihatáridôtelmulasztja,azérintett–a
döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától
számított30naponbelül–azInfotv.22.§-ábanmeg-
határozottmódon–bírósághozfordulhat.

14.35. Azadattovábbításinyilvántartásbanszereplôszemé-
lyesadatokatazadattovábbítástólszámítottötével-
teltével,akülönlegesadatnak,vagybûnügyiszemé-
lyesadatnakminôsülôadatoktovábbításaeseténhúsz
évelteltéveltörölnikell.

14.36. Abiztosítóazérintettszemélytnemtájékoztathatjaa
Bit.138.§(1)bekezdésb),f)ésj)pontjai,illetveaBit.
138.§(6)bekezdésealapjánvégzettadattovábbítá-
sokról.

14.37. Abiztosítóésaszemélyesadatokatabiztosítási,illet-
veamegbízásijogviszonyfennállásánakidején,vala-
mintazonidôtartamalattkezelheti,ameddigabizto-
sítási,illetveamegbízásijogviszonnyalkapcsolatban
igényérvényesíthetô.

14.38. Abiztosítóésaviszontbiztosítókötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjött
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amely-
nekkezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,
vagyamelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulása
nemállrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséhez
nincstörvényijogalap.

14.39. Azelhunytszeméllyelkapcsolatbahozhatóadatokte-
kintetébenazérintettjogaitazelhunytörököse,illetve
abiztosításiszerzôdésbennevesítettjogosultisgya-
korolhatja.

14.40. AbiztosításititokraegyebekbenaPtk.-banésazüz-
leti titok védelmérôl szóló 2018. évi LIV. törvényben
foglaltakatkellmegfelelôenalkalmazni.


