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TiszteltÜgyfelünk!

JelentájékoztatónkbanszeretnénkÖnnekrövidenbemutatni
a KöBEDEFEKT névre hallgató, Gumiabroncs-, kátyúkár-
ésfényszórókár-biztosítását.Célunk,hogyegyértelmûenés
közérthetômódonnyújtsunktájékoztatástegyesületünkrôl,a
biztosító fô szolgáltatásának lényegérôl, különösen nagy
hangsúlytfektetveaspecialitásokraésazesetlegesenalkal-
mazottkorlátozásokra.Szeretnénkáttekintéstadni továbbá
arról,milyenelemekettartalmazéshogyanmûködikabizto-
sítás,pontosanmirekell figyelnieaszerzôdésmegkötése-
kor,majdkésôbbaszerzôdéstartamaalatt.

Fontosazonban,hogyezazügyféltájékoztatónemhelyette-
sítiabiztosításifeltételeket,ezértkérjük,hogyjelentájékoz-
tatásunkkalegyütt,lehetôségszerint,abiztosításifeltételeket
isolvassaát.Abiztosításiszerzôdésfontoselemetovábbá
az Ön biztosítási ajánlata alapján kiállított kötvény, amely
szerzôdésekonkrét,egyediadataitrögzíti.Amennyibenbár-
milyentovábbikérdésemerülnefelabiztosítássalkapcsolat-
ban, telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36-1-433-1180) szí-
vesenállunkrendelkezésre.

1. A biz to sí tó

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
Nyilvántartásiszám: 01-02-0007283
Felügyeletiszerv: MagyarNemzetiBank(MNB)

Székhely:1054Bp.,Szabadságtér9.
Levélcím:1850Budapest
Telefon:+36-1-428-2600
Telefax:+36-1-429-8000
E-mail:info@mnb.hu
Web:http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálat:
Cím:1013Bp.,Krisztinakrt.39.
Lev.cím: 1534Bp.,BKKP,Pf.777.
Telefon:+36(80)203-776

2. A biz to sí tás

AKöBEDEFEKTGumiabroncs-,kátyúkár-ésfényszórókár-
biztosításegyolyankárbiztosítás,amelyakötvénybenfog-
laltbiztosításiösszegerejéigmegtérítiabiztosítottgépjármû
rendeltetésszerûhasználatasorán,közútonkeletkezett,va-
lamely gumiabroncsának váratlan meghibásodása (defekt)
miattszükségesséváltabroncs javítási,szerelési,centríro-
zási költségeit, valamint a kô- vagy kavicsfelverôdésmiatt

károsodottfényszórókjavítási,be-éskiszerelésiköltségeit.
MegtérítitovábbáaKRESZszabályainakbetartásávalveze-
tettgépjármû,közútonkeletkezett,elôrenemláthatóésba-
lesetveszélyokozásanélkülnemelkerülhetôkátyúbafutása
miatt,abiztosítottgépjármûbenkeletkezettkárokat,legfeljebb
a kötvényben meghatározott biztosítási összeg mértékéig.
Mindezekentúl,kátyúkáreseténaKöBEKözép-európaiKöl-
csönösBiztosítóEgyesület segítségetnyújtésegybenátvál-
laljaakárosultkárralkapcsolatos,jogszabálybanelôírtbeje-
lentésikötelezettségénekteljesítését.

3. A biz to sí tá si szer zô dés

Abiztosítási szerzôdésazÖnáltal,azajánlatonmegadott
adatokalapjánjönlétre.Ezeketazinformációkatabiztosító
utóbb,különnemellenôrzi.

Azajánlatalapjánlétrejöttbiztosításiszerzôdésrészeabiz-
tosításifeltételek,továbbáabiztosításikötvény.

4. A szol gál ta tás

Defekt,kátyúkárésfényszórókáreseténabiztosítóabizto-
sítási feltételekbenrészletezettbiztosításieseményekáltal,
a biztosított gépjármûben keletkezett károkat téríti meg, a
keletkezettkármértékéig,delegfeljebbakötvénybenfeltün-
tetettésazadottbiztosításieseményhezrendeltbiztosítási
összegerejéig.

Egy-egybiztosításieseményhezmeghatározottösszegafo-
lyó biztosítási idôszakra teljesített kárkifizetéssel csökken,
kivéve,haaszerzôdôazévesdíjatmegfelelôenkiegészíti.

5. A szol gál ta tás kor lá to zá sa

Amennyibenegykáreseménykapcsánadefektésakátyú-
kárbiztosításieseményegyszerremegvalósul,adefektbiz-
tosítási eseményremeghatározott biztosítási összeg külön
önállókárkéntkizárólagakkorérvényesíthetô,haakeletke-
zettkármértékemeghaladtaakátyúkárhoztartozóbiztosítá-
siösszegmértékét.

Amennyibena kár bekövetkezésébenabiztosítási esemé-
nyenkívülegyéb,mástényezôisközrehatott,abiztosítóa
kártolyanmértékbentérítimeg,amilyenmértékbenazabiz-
tosításieseménnyelösszefüggésbenáll.

Aszolgáltatásiösszegbôlmindenesetbenlevonásrakerüla
felhasználható (hasznosítható) maradványok értéke, vala-
mintazegyébmódonmegtérültösszeg.

6. A biz to sí tá si idô szak és tar tam

ADEFEKTbiztosításhatározatlantartamú,atartamonbelüli
biztosításiidôszakegyév,abiztosításiévfordulómindenév-
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benakockázatviselésmegkezdéséneknaptárinapja,amely
mindig a soron következôbiztosítási idôszakelsônapja is
egyben.

7. A biztosítási szerzôdés hatálybalépése,
a koc ká zat vi se lés kez de te

Fontos,hogyabiztosítókockázatviselésecsakérvényesen
létrejöttszerzôdésesetébenindulhatmeg.Abiztosítókocká-
zatviselésénekkezdeteazanap,amikortólabiztosítóabiz-
tosítási feltételekszerintieseményekvonatkozásábanátvál-
laljaakockázatot,azok bekövetkezéseeseténpedigaszer-
zôdésifeltételekszerint,szolgáltatástnyújt.

EnnekalapjánaDEFEKTbiztosításiszerzôdéskockázatvi-
seléseháromkülönbözôidôpontbankezdôdhet:

Elsôésmásodik eset:Amennyibenabiztosító a szerzôdô
ajánlatátannakbeérkezésétôlszámított15naponbelülvál-
tozatlantartalommalelfogadja,vagyarranemnyilatkozik,a
kockázatviselés az ajánlat aláírását követô napon vagy az
ajánlatonfeltüntetettkésôbbiidôpontbankezdôdik.

Harmadikeset:Amennyibenabiztosítóaszerzôdôajánlatára
annakbeérkezésétôlszámított15naponbelülellenajánlatot
tesz,akockázatviselésazellenajánlatbanmeghatározottna-
ponkezdôdik,amennyibenaszerzôdésutóbblétrejön.

Amennyibenazajánlatotabiztosítóarendelkezéséreállóti-
zenötnaposhatáridônbelülvisszautasítja,azezenidôszak
alattbekövetkezettkárokérthelytállninemköteles,azeset-
legesenmegfizetettbiztosításidíjakatvisszautalja.

8. Biz to sí tá si ese mény

Abiztosításbiztosításieseményeiadefekt,akátyúkárésa
fényszórókáresemények.Azegyeseseményekpontosleírá-
sátabiztosításifeltételekbentaláljameg.Kérjük,szerzôdés-
kötés elôttminden esetben, alaposan olvassa át ezeket a
definíciókatéscsakabbanazesetbenkössemegszerzôdé-
sét,amennyiben meggyôzôdöttarról,hogyazittleírtbiztosí-
tásieseményekmegfelelôbiztosításivédelmetjelenteneka
biztosítanikívántgépjármûtekintetében.

9. Díj fi ze tés

Abiztosításdíjátabiztosítóbiztosítási idôszakonkénthatá-
rozzameg.Asoronkövetkezôbiztosításiidôszakravonatko-
zódíjatabiztosítókötelesabiztosításiidôszakmegkezdése
elôttlegalább60nappalaszerzôdôtudomásárahozni.

Abiztosításdíjaelôrefizetendô.

Abiztosításelsôdíjaakockázatviseléselsônapjánesedékes.

Abiztosításfolytatólagosdíjamindigannakazidôszaknakaz
elsônapjánesedékes,amelyreadíj,vagydíjrészletvonatkozik.

Abiztosításközvetítôbiztosításidíjátvételérenemjogosult,
nem jogosult továbbá a szolgáltatási összeg kifizetésében
közremûködni.

10. Reaktiválás

Aszerzôdésdíjnemfizetésesmegszûnésétkövetôszázhúsz
naponbelülafelekaszerzôdéstközösmegegyezéssel,az
elmaradtdíjmegfizetésétkövetôenújraérvénybehelyezhe-
tik(reaktiválás).Abiztosítókockázatviseléseazújraérvény-
behelyezésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjed
kiaszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelyezésé-
nekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

11. Ér ték kö ve tés (in de xá lás)

Abiztosítóbiztosításiidôszakonkéntkülöndíjatállapítmeg.
Akövetkezôbiztosításiidôszakravonatkozódíjatabiztosító
kötelesazújbiztosítási idôszakmegkezdéseelôtt legalább
hatvannappalaszerzôdôtudomásárahozni.

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

ADEFEKTbiztosításmegszûnhet:

•évfordulóratörténôfelmondással,
•díjnemfizetéssel,
•érdekmúlással,
•afelekközösmegegyezésével.

Évfordulóratörténôfelmondás

Abiztosításiszerzôdésbármikor,dekizárólagírásban,abiz-
tosításiidôszakvégéremondhatófel.Afelmondásiidôhar-
mincnap.Évfordulóratörténôfelmondáseseténaszerzôdés
ésabiztosítókockázatviseléseabiztosításiévutolsónapján
huszonnégy(24.00)órakor,maradékjogoknélkülmegszûnik.

Díjnemfizetésesmegszûnés

Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetikmeg,a
biztosító–akövetkezményekretörténôfigyelmeztetésmel-
lett–aszerzôdôfeletafelszólításelküldésétôlszámított30
napospóthatáridôtûzésévelateljesítésreírásbanfelhívja.A
póthatáridôeredménytelenelteltévelaszerzôdésazesedé-
kességnapjáravisszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,ha
abiztosítóadíjkövetelésétkésedelemnélkülbíróságiúton
érvényesíti.

Érdekmúlás

Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama alatta
biztosításieseménybekövetkezéselehetetlennévált,vagya
biztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabizto-
sítókockázatviseléseésegybenabiztosításiszerzôdésvo-
natkozórészeis–biztosításieseménybekövetkezésenélkül
–megszûnik.Abiztosítótebbenazesetbenazérdekmúlás
napjáigesedékesdíjilletimeg.

Közösmegegyezés

Abiztosításiszerzôdés–részbenvagyegészben–afelek
közösmegegyezésévelbármikormódosítható,megszüntet-
hetô. Utóbbi esetben a biztosítót a kockázatviselés utolsó
napjáigjáródíjilletimeg.
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13. A biz to sí tó men te sü lé sé nek fel té te lei

Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyakártjogellenesen,szándékosvagysúlyosan
gondatlanmagatartással

a)aszerzôdôfélvagyabiztosított;
b)a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk, érdemi

vezetésre jogosult tagjuk, alkalmazottjuk, megbízottjuk;
vagy

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

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

14. Al kal ma zott ki zá rá sok

A biztosítási szerzôdés megkötése elôtt megfontolandó
szempont,hogyszámosolyanesetisazonosítható,amikor
abiztosítóakeletkezettkárellenérenemnyújtmajdszolgál-
tatást.Ezeknekazeseteknekakörétazún.kizárásoktartal-
mazzák,amelyekpontosítjákazokatakörülményeket,ame-
lyekfennállásaeseténabiztosítószolgáltatásikötelezettsé-
genemállbe.Azalábbiakbanfelsoroljukaleglényegesebb
ésa legáltalánosabbtartalmúkizárásokat, fontosazonban,
hogyazegyesbiztosításieseményekheztartozóantovábbi
specifikus kizárásokat is tartalmaz a szerzôdés. Ezekrôl a
biztosítási feltételekben az egyes biztosítási események
leírásánáltájékozódhatrészletesebben.

Nem téríti a biztosító a biztosítási eseménnyel közvetlenül
összefüggésbenemhozhatókövetkezményikárokat.

Nemminôsülbiztosításieseménynekésabiztosítónemnyújt
kártérítést,amennyiben:

a)akártaKRESZ3.§b)ésc)pontjánakvalaminta25.§
(1)bekezdésés26.§(4)bekezdéselôírásainakbenem
tartása,aforgalmi,azidôjárási,alátási,továbbáazútvi-
szonyoknak(azútvonalvezetésének,azútburkolatminô-
ségénekésállapotának)nemmegfelelôközlekedés,vagy
abszolút,illetverelatívsebbességtúllépésokozta,

b)akárszabálysértésmiatt,vagyazzalösszefüggésbenke-
letkezett,

c)akárabiztosítottgépjármûnemrendeltetésszerûhaszná-
latáravisszavezethetôokokmiattkövetkezettbe,

d)akáragépjármûsporteszközkénttörténôhasználata,ver-
senyzés,vagyversenyrevaló felkészüléssoránkeletke-
zett.

Nemtérítiabiztosítóazokatakárokat,amelyekokaközvet-
lenül,vagyközvetve,egészben,vagyrészben:
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 a biztosító azon károkat, amelyek a biztosított
gépjármûavultságával, rendszereskarbantartásánakelmu-
lasztásávalösszefüggésbenkövetkeztekbe.

Nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely az eredetivel
nemmegegyezôminôségûelem,anyag,alkatrészstb.beépí-
tése,vagyegyébokmiatt,azesztétikaiértékcsökkenésbôl
adódik.

Nemtérítimegabiztosítóalejártforgalmiengedéllyelközle-
kedô,aforgalombólkivontvagyalejártvezetôiengedéllyel
vezetettgépjármûvekbenkeletkezettkárokat.

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

Abiztosításieseményt (káreseményt)a tudomásra jutástól
számítottlehetôlegrövidebbidônbelül,delegkésôbb5na-
ponbelülbekelljelenteniabiztosítónak,illetvelehetôvékell
tenniakárbejelentéstartalmánakellenôrzését.

A defektkárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez az
alábbidokumentumokatkellcsatolni:

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) legalábbanyag-ésmunkadíjszinten,tételesenmegbon-

tottjavításiszámla,
c) agépjármûérvényesforgalmiengedélyénekmásolata,
d) avezetôérvényesvezetôiengedélyénekmásolata.

A kátyúkárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez az
alábbidokumentumokatkellcsatolni:

a) rendôrségijegyzôkönyv(mindenesetben),
b) írásbelinyilatkozatarravonatkozólag,hogyakártokozó

kátyúkikerülése,vagymásmanôverreltörténôelkerülése
azadottkörülményekközöttbalesetveszélyeslettvolna,

c) írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárhely-
színként megjelölt útszakaszra volt-e kihelyezve az
„Egyenetlenúttest”figyelmeztetôtábla(KRESZ16.§(1)
i-pont–76.ábra),vagyazúthibákramásmódonfigyel-
meztetô, egyéb (pl. sebességkorlátozó, egyébveszély)
tábla,

d) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
e) fényképek:

–azútszakaszról (ahelyszínbeazonosíthatóságáraal-
kalmasmódon)

–akátyúról (akátyúméretét,elhelyezkedését, mélysé-
gétbemutatómódon–referenciaeszközpl.gyufásdo-
boz,öngyújtó,töltôtollhasználataindokolt)

–asérültjármûrôl(fontos,hogyasérültjármûafénykép
alapján egyértelmûenazonosítható legyen– forgalmi
rendszámislátszódjon)

–asérülésrôl,asérültalkatrészrôl,egységrôl,
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f) tanúnyilatkozatokatanúknevével,elérhetôségeivel,
g) legalábbanyag-ésmunkadíjszinten,tételesenmegbon-

tottjavításiszámla,vagyjavításikalkuláció,
h) sérüléssel kapcsolatos szakvélemény (lehetôleg szak-

szervizáltalkiadott),
i) agépjármûérvényesforgalmiengedélyénekmásolata,
j) avezetôérvényesvezetôiengedélyénekmásolata,
k) azérvényeskötelezôbiztosításbiztosítójánakésszerzô-

désazonosítójánakmegjelölése,
l) amennyibenatulajdonos/üzembentartórendelkezikcas-

co biztosítással, a biztosító, illetve szerzôdésazonosító
megadása.

Fényszórókárralkapcsolatoskárigényérvényesítéséhezaz
alábbidokumentumokatkellcsatolni:

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) legalábbanyag-ésmunkadíjszinten,tételesenmegbon-

tottjavításiszámla,
c) agépjármûérvényesforgalmiengedélyénekmásolata,
d) avezetôérvényesvezetôiengedélyénekmásolata,
e) akártokozógépjármûforgalmirendszáma,
f) akártokozógépjármûvezetôjénekírásbantettelismerô

nyilatkozata.

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.

16. 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 (továbbiak-
ban:megkeresôbiztosító)–aveszélyközösségérdekeinek
amegóvásaérdekében–ajogszabályokbanfoglaltvagya
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.

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

Azegyesületalapszabályaértelmébenpótlólagosbefizetést
azigazgatótanácsvagyazMNB,szolgáltatáscsökkentéstaz
egyesületigazgatótanácsaállapíthatmeg,abbanazesetben,
haatárgyéviszolgáltatásokésesetlegesveszteségekellen-
értékéreazegyesületvagyona,abiztosításidíjak,abiztosí-
tástechnikai tartalékok és a viszontbiztosítás együttesen
nemnyújtanánakelegendôfedezetet.Apótlólagosbefizetés
mértékeazonbannemhaladhatjamegazegyesületitagál-
talbármilyenjogcímenteljesítettévesbefizetés100%-át.

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

Abiztosító aBit. 108. §-a alapján köteles évente jelentést
közzétenni fizetôképességérôl és pénzügyi helyzetérôl. A
biztosító ezt a jelentést legkésôbb 14 héttel a vállalkozás
pénzügyiévénekvégeután,honlapján(www.kobe.hu)teszi
közzé,melynekaközzétételinaptólszámítottötévigelérhe-
tônekkellmaradnia.Abiztosítóa jelentéseegynyomtatott
példányátakéréstôlszámított20munkanaponbelülelküldi
mindazoknak, akik azt a közzétételi naptól számított két
évenbelülkérik.

19. 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.

Székhely:MNB1054Bp.,Szabadságtér9.
Ügyfélszolgálatcíme:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levelezésicím:H-1525Budapest,Pf.172.
Telefon:+36-1-489-9700
Ügyfélszolgálatitelefon:+36(80)203-776
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-
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vashaterrôlazMNBhttps://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
oldalán.

Székhely:1054Budapest,Szabadságtér9.
Levelezésicím:H-1534Budapest,BKKP,Pf.777.
Webcím:http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálat:
Cím:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Telefon:+36(80)203-776
E-mailcím:ugyfelszolgalat@mnb.hu

Tájékoztatjuk,hogyaMagyarNemzetiBankfogyasztóvédel-
mieljárásánakkezdeményezéséreirányulókérelembenyúj-

tásacéljábólrendszeresítettformanyomtatványelektroniku-
sanahttp://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/
formanyomtatvanyokelérhetôségenérhetôel.

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

20. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelenbiztosításiszerzôdésre,illetveazezalapjánlétrejöttbiz-
tosításijogviszonyraamagyarjogotkellalkalmazni.
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A KöBE DE FEKT biz to sí tá sa egy olyan kár biz to sí tás, amely a köt vény ben fog -

lalt biz to sí tá si összeg ere jé ig meg té rí ti a biz to sí tott gép jár mû ren del te téssze rû

hasz ná la ta so rán, köz úton ke let ke zett, va la mely gu mi ab ron csá nak vá rat lan

meg hi bá so dá sa (de fekt) mi att szük sé ges sé vált ab roncs ja ví tá si, sze re lé si, centí -

ro zá si költ sé ge it, valamint a kô- vagy kavicsfelverôdés miatt károsodott fény -

szó rók javítási be- és kiszerelési költségeit. Meg té rí ti to váb bá a KRESZ sza bá -

lyai nak be tar tá sá val ve ze tett gép jár mû, köz úton ke let ke zett, elô re nem lát ha tó

és ba le set ve szély oko zá sa nél kül nem el ke rül he tô ká tyú ba fu tá sa mi att, a biz -

to sí tott gép jár mû ben ke let ke zett ká ro kat, leg fel jebb a köt vény ben meg ha tá ro zott

biz to sí tá si összeg mér té ké ig. Mind ezeken túl, kátyúkár esetén a KöBE Közép-

európai Kölcsönös Biz to sí tó Egye sü let segítséget nyújt és egyben átvállalja a

károsult kárral kap csolatos, jogszabályban elôírt bejelentési kötelezettségének

tel je sítését.

Az aján lat és an nak eset le ges mel lék le tei, a köt vény, a biz to sí tási fel té te lek, to -

váb bá a szer zô dô fe lek ál tal tett nyi lat ko za tok, meg ál la po dá sok és zá ra dé kok

együt te sen al kot ják a biz to sí tá si szer zô dést. A biz to sí tá si szer zô dés ben a szer -

zô dô díj fi ze tés re, a biz to sí tó pe dig – a szer zô dés ben fog lalt biz to sí tá si ese mé -

nyek biz to sí tá si fel té telek sze rin ti be kö vet ke zé se ese tén – biz to sí tá si szol gál ta tás

tel je sí té sé re kö te le zi ma gát. A biz to sí tá si szer zô dés ben nem sza bá lyo zott kér dé -

sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv vo nat ko zó ren del ke zé sei, va la mint a ha tá lyos

ma gyar jog sza bá lyok az irány adók.

Preambulum
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AKöBEDEFEKTgumiabroncs-,kátyúkár-ésfényszórókár-
biztosításajelenszerzôdésifeltételekszerintjönlétre.

1. BIZ TO SÍ TÓ, SZER ZÔ DÔ, BIZ TO SÍ TOTT,
BIZ TO SÍ TOTT GÉP JÁR MÛ

1.1. Biztosító:AKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosító
Egyesület,1108Budapest,Venyigeu.3.(továbbiak-
ban:biztosító).

1.2. Szerzôdô:AKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosí-
tó Egyesület tagja, természetes személy fogyasztó,
vagyvállalkozás[Ptk.8:1.§(1)bekezdés],akiabiz-
tosított gépjármûmegóvásábanérdekelt, vagyakia
szerzôdéstilyenérdekeltszemélyjaváraköti.

1.2.1. Abiztosításiajánlatotaszerzôdô teszi,aszerzôdés
létrejötteeseténadíjataszerzôdôfizetimeg.

1.2.2. Abiztosító jognyilatkozatainakcímzettjeaszerzôdô,
továbbáaszerzôdôjogosultéskötelesabiztosítással
kapcsolatosjognyilatkozatokmegtételére.

1.3. Biztosított:Abiztosításiajánlaton,kötvényenfeltünte-
tettgépjármûtulajdonosa.

1.4. Biztosítottgépjármû:Azajánlatonésabiztosításiköt-
vényen feltüntetett forgalmi rendszámú,vagya2009.
évi LXII. törvény (GFB törvény) rendelkezései szerint
gépjármûnek minôsített, érvényes GFB biztosítással
rendelkezôbármelyjármûlehet.

2. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS LÉT RE JÖT TE

2.1. Szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli
ajánlattalkezdeményezi.

2.2. A biztosított szerzôdéskötéskor köteles a biztosítás
elvállalásaszempontjábóllényeges,mindenolyankö-
rülménytabiztosítóvalközölni,amelyeketismert,vagy
ismerniekellett,illetveamelyekrevonatkozóanabiz-
tosító – a szerzôdés részét képezô ajánlaton és az
ahhoztartozóadatlapon–kérdésttettfel.

2.3. Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodá-
sávaljönlétre.

2.4. Abiztosítóaszerzôdôajánlatátabeérkezéstôlszámí-
totttizenötnaponbelülbíráljael.

2.4.1. Az írásban tett ajánlat beérkezésének idôpontját a
biztosító átvételi pecsétje, illetve elektronikus idôpe-
csétjeigazolja.

2.5. Amennyibenabiztosítószerzôdôajánlatáraarendel-
kezéséreálló tizenötnaponbelülnemnyilatkozik,a
szerzôdésakockázatelbírálásiidôelteltétkövetôna-

pon,azajánlatszerintitartalommaljönlétre,azaján-
latnakabiztosítórészéretörténtátadásaidôpontjára
visszamenôhatállyal,feltéve,hogyazajánlatotajog-
viszonytartalmáravonatkozó,jogszabálybanelôírttá-
jékoztatásbirtokában,abiztosítóáltalrendszeresített
ajánlatilaponésadíjszabásnakmegfelelôentették.

2.6. Amennyibenazajánlatotabiztosítóafentiekszerint
rendelkezésére álló tizenöt napos határidôn belül
visszautasítja, az ezen idôszak alatt bekövetkezett
károkérthelytállninemköteles,azesetlegesenmeg-
fizetettbiztosításidíjakatvisszautalja.

2.7. Amennyibenabiztosítókifejezettnyilatkozatanélkül
létrejött szerzôdés valamely lényeges kérdésekben
eltérajelenfeltételektôl,abiztosítóaszerzôdéslétre-
jöttétôlszámítotttizenötnaponbelülírásbanjavasol-
hatjaaszerzôdésfeltételeknekmegfelelômódosítását.

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

2.8. A biztosító a létrejött szerzôdésrôl elektronikus köt-
vénytállítki.

2.9. Amennyibenazelektronikuskötvénytartalmaaszer-
zôdôajánlatátóleltérésazeltéréstaszerzôdôkése-
delemnélkülnemkifogásolja,aszerzôdésakötvény
tartalmaszerintjönlétre.Erendelkezéstlényegesel-
térésekrekizárólagakkorlehetalkalmazni,haabizto-
sító az eltérésre a szerzôdô figyelmét a kötvény ki-
szolgáltatásakorírásban,különisfelhívta.Amennyiben
afelhíváselmarad,aszerzôdésazajánlattartalmának
megfelelôenjönlétre.

3. A SZER ZÔ DÉS TAR TA MA,
BIZ TO SÍ TÁS ÉV FOR DU LÓ JA

3.1. Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.

3.2. Atartamonbelülibiztosításiidôszakegyév,abiztosí-
tásiévfordulópedigakockázatviselésmegkezdésének
naptári napja,amelyegybenakövetkezôbiztosítási
idôszakelsônapjaisegyben.

4. HA TÁLY BA LÉ PÉS,
A KOC KÁ ZAT VI SE LÉS KEZ DE TE

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

Biztosítási feltételek
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4.2. Abiztosítókockázatviseléséneklegkorábbikezdeteaz
ajánlataláírásátkövetônapnulla(0.00)órája,amennyi-
benafelekhalasztottkockázatviselésbenkülönnem
állapodtakmeg,feltéve,hogyazajánlatotannakbe-
érkezésétôlszámított15naponbelülabiztosítóválto-
zatlantartalommalelfogadtavagyarranemnyilatkozott.

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

5. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS MEG SZÛ NÉ SE

Évfordulóra történô felmondás

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

Díjnemfizetés miatti megszûnés

5.2. Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetik
meg,abiztosító–akövetkezményekretörténôfigyel-
meztetésmellett–aszerzôdôfeletafelszólításelkül-
désétôl számított harmincnapos póthatáridô tûzésé-
velateljesítésreírásbanfelhívja.Apóthatáridôered-
ménytelen elteltével a szerzôdés az esedékesség
napjáravisszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,haa
biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági
útonérvényesíti.

Aszerzôdôelôzetesfelhatalmazásaalapjánabiztosí-
tó– jelenpontszerinti felhívásikötelezettségének–
jogosultaszerzôdôáltalmegadotte-mail címrekül-
döttértesítésútjánelegettenni.

5.2.1. Amennyibenazesedékesdíjnak csakegy részét fi-
zettékmeg,ésabiztosító–adíjfizetésikötelezettség
elmulasztására vonatkozó, fentiekben részletezett
szabályokalkalmazásával–eredménytelenülhívtafel
aszerzôdôfeletabefizetéskiegészítésére,aszerzô-
désváltozatlanbiztosításiösszeggel,abefizetettdíj-
jalarányosidôtartamramaradfenn.

Érdekmúlás

5.3. Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama
alattabiztosításieseménybekövetkezéselehetetlen-
névált,vagyabiztosításiérdekmegszûnt,azérdek-
múlásnapjávalabiztosítókockázatviseléseis–bizto-
sításieseménybekövetkezésenélkül–megszûnik.A
biztosítót ebben az esetben az érdekmúlás napjáig
esedékesdíjilletimeg.

Közös megegyezés

5.4. Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegál-
lapodásávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetben
abiztosítóamegszûnésnapjáigesedékesdíjatszá-
mítjafel.

6. DÍJ FI ZE TÉS

6.1. Abiztosításdíjátabiztosítóévesbiztosításiidôszakok-
ra határozzameg. A KöBEDEFEKT biztosítás éves
díjú.Azévesdíjkizárólagegyösszegbenfizethetômeg.

6.2. Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdésé-
neknapjánesedékes.

6.3. Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetke-
zôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.

6.4. Asoronkövetkezôbiztosításiidôszakravonatkozódí-
jatabiztosítókötelesabiztosításiidôszakmegkezdé-
seelôtt legalábbhatvannappalaszerzôdô tudomá-
sárahozni.

6.5. Adíjnemfizetésselmegszûntbiztosításiszerzôdést,a
biztosítási díjnak a megszûnést követô, utólagos
megfizetésenemhelyeziújrahatályba.

6.6. Abbanazesetben,haaszerzôdésafolytatólagosdíj
megnemfizetésekövetkeztébenszûntmeg,aszerzô-
dô fél amegszûnésnapjától számított százhúszna-
ponbelülírásbankérhetiabiztosítótakockázatviselés
helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a
megszûnt szerzôdés feltételei szerint helyreállíthatja,
feltéve, hogya korábbanesedékessé vált biztosítási
díjatmegfizetik.

6.7. Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelye-
zésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjedki
aszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelye-
zésénekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

7. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

7.1. A biztosítási összega biztosítási ajánlaton, illetve a
biztosítási kötvényen biztosítási eseményenként kü-
lön-külön meghatározott összeg, amely a biztosító
adott biztosítási eseményre és egy adott biztosítási
idôszakravonatkozótérítésénekfelsôhatára,amelya
biztosításidíjmegállapításánakalapjaisegyben.

8. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉ NYEK

8.1. DEFEKT

8.1.1. Jelen biztosítás szempontjából biztosítási esemény-
nekminôsülabiztosítottgépjármûbármely,haszná-
latban lévô gumiabroncsának olyan váratlan, elôre
nem látható okmiatt bekövetkezett sérülése, amely
kizárólagazabroncsfelnirôltörténôleszerelésévelja-
vítható.

8.1.2. Legalábbanyagésmunkadíjszinten,tételesenmeg-
bontottszámlaellenében,abiztosítómegtérítiakáro-
sodott,vagyegyújgumiabroncs le-ésfelszerelésé-
nek, javításának, valamint a kerék centírozásának
költségeit a kötvényben meghatározott biztosítási
összegerejéig.
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8.1.3. Jelenbiztosításszempontjábólnemminôsülbiztosí-
tásieseménynekésabiztosítónemnyújtszolgálta-
tást,amennyiben:

a) asérültgumiabroncsfutófelüleleténekprofilmély-
sége a káresemény idôpontjában nem érte el a
jogszabályban elôírt M1, N1, O1, O2 kategória
esetébenaz1,6mm-t,egyébkategóriákban:
•a0,75m-tmegnemhaladóátmérôjûgumiabron-
csokesetébenaz1,6mm-t

•a0,75m-nélnagyobbátmérôjûgumiabroncsok
esetébena3mm-t,

b) akárahasználatonkívülisegédkerék(pótkerék)
gumiabroncsábankeletkezett,

c) akárafelnibenkeletkezett,
d) akárújrafutózottgumiabroncsbankeletkezett,
e) akárazabroncsgyártójaáltal,agumibaroncshoz

meghatározottmaximálissebességtúllépésemi-
attkeletkezett,

f) akáragumiabroncskorábbiszakszerûtlenjavítá-
sára,szerelésérevezethetôvissza,

g) a kár agumiabroncsgyári, gyártási hibájára ve-
zethetôvissza,

h) akárnemabiztosítottgépjármûregyárilagelôírt
méretûésminôségûgumiabroncshasználatami-
attkövetkezettbe,

i) akárhelytelen,szakszerûtlenfutómû-beállításmi-
attkövetkezettbe,

j) akártalengéscsillapítóelhasználódásaokozta,
k) abiztosítottgépjármûakáreseményidôpontjában

nemazévszaknakmegfelelôgumiabronccsalvolt
szerelve.

8.1.4. Nemminôsül biztosítási eseménynek és a biztosító
nemtérítimegadefektmiattkeletkezôkövetkezmé-
nyikárokat,azújgumiabroncsbeszerzésénekköltsé-
geit, továbbámásbiztosítások (pl. casco,GFBstb.)
általfedezettkárokat.

8.2. KÁTYÚKÁR

8.2.1. Jelen biztosítás szempontjából kátyú (burkolathiba):
Azutakhasználatasoránaforgalmiigénybevételés
környezeti hatásoknyomán kialakult, egy vagy több
pályaszerkezeti réteg 4 cm-nél mélyebb, kisfelületû
(legfeljebb20m2) folytonossági hiánya, amelyazút
használatát nehezíti, növeli a balesetveszélyt, foko-
zottan igénybe veszi a közlekedési eszközöket és
rontjaazutazáskényelmét.

8.2.2. Jelenbiztosításszempontjábólkátyúkárbiztosításiese-
ménynekminôsülésmegtérítiabiztosító,legfeljebba
kötvényben meghatározott biztosítási összeg mérté-
kéig,aztakárt,amelyaközútiközlekedésszabályai-
nakbetartásávalvezetett,közútonkeletkezettkátyúba
futássoránabiztosítottgépjármûbenkeletkezett.

8.2.2.1. Abiztosítószolgáltatásánakfeltétele,hogyakárosult
kárigényénekmegalapozottságátbizonyítsa.Akáro-
sult kárigényének megalapozottságát formailag a
11.7. fejezetben meghatározott dokumentumok tel-
jeskörûcsatolásávalbizonyíthatja.

8.2.3. Abiztosítóhozbenyújtottkárigényléstôlfüggetlenül,a
közútiközlekedésrôlszóló1988.évi I. törvény35.§
szerintakárosultnakkártérítésikövetelését,akárke-
letkezésétkövetôen,közvetlenülaközútkezelôjéhez
isjelenteniekell.

8.2.4. Jelenszerzôdésalapjánabiztosítósegítségetnyújta
kárhelyszínszerintilletékesútkezelôazonosításában,
vállaljatovábbá,hogyabiztosítottfentijogszabályban
elôírtbejelentésikötelezettségétésahozzábeérkezô
bejelentéseketidôbenikésedelemnélkültovábbítjaa
kárhelyszínszerintilletékesútkezelôfelé.

8.2.5. Amennyiben a biztosító a kártmegtérítette, ôt illetik
megazokajogok,amelyekabiztosítottatillettékmeg
akárértfelelôsszeméllyelszemben(Ptk.558.§).

8.2.6. Amennyibenabiztosítóraakármegtérítéséreirányu-
lójogcsakrészbenszállát,ésabiztosítóakárértfe-
lelôsszemélyellenkeresetetindít,abiztosítottkíván-
ságárakötelesegyszersmindazôigényeitisérvénye-
síteni.Abiztosítottigényénekérvényesítésétabizto-
sítóaköltségekelôlegezésétôltehetifüggôvé.

8.2.7. Haabiztosítóésabiztosítottugyanabbanazeljárás-
banérvényesítiigényét,ésakártérítéskéntbefolytér-
tékmindkettôjükkövetelésétnemfedezi,abiztosított
elsôbbségetélvez.

8.2.8. Kizárások:
Jelenbiztosításszempontjábólnemminôsülbiztosí-
tásieseménynekésabiztosítónemtérítimegakárt
azalábbiesetekben:

a)amennyibenakárhelyszínkéntmegjelöltútszakasz
el volt látva az „Egyenetlen úttest” figyelmeztetô
táblával(KRESZ16.§(1)i-pont–76.ábra),vagy
azúthibákramásmódonfigyelmeztetô,egyéb(pl.
sebességkorlátozó)táblákkal,jelzésekkelésakár
ennekfigyelmenkívülhagyásamiattkövetkezettbe,

b)amennyiben a kár a biztosított gépjármû korábbi
szakszerûtlenjavítása,szerelésemiattkövetkezett
be,

c)amennyibenakárabiztosítottgépjármûgyári,gyár-
tásihibáiravisszavezethetôokmiatttörtént.

8.2.9. Amennyibenakátyúkárbiztosításieseménykapcsán
adefektbiztosításieseményisbekövetkezettadefekt
biztosítási eseményre meghatározott kártérítési
összegkizárólagakkorérvényesíthetô,haakeletke-
zett kár mértéke meghaladta a kátyúkár biztosítási
eseményremegállapítottbiztosításiösszegmértékét.
Akártérítésteljesösszegenemhaladhatjamegake-
letkezettkárvalósmértékét,legfeljebbakétkülönbiz-
tosítási eseményhez rendelt biztosítási összegek
együttesmértékét.

8.3. FÉNYSZóRóKÁR

8.3.1. Jelenbiztosításszempontjábólbiztosításieseménynek
minôsül és a kötvényben meghatározott biztosítási
összegerejéigmegtérítiabiztosítóabiztosítottgép-
jármûelsôfényszóróibankeletkezett,abiztosítottgép-
jármûelôtthaladóbármelymásgépjármûáltalokozott,
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kavics-vagykôfelverôdéskapcsánkeletkezôkárokat,
ezenbelül a sérült fényszóró ki- és beszerelésének
költségeit,valamintafényszórójavításköltségeit.

8.3.2. A biztosító szolgáltatásának feltétele a károsodást
okozógépjármûvezetôjénekírásbantettelismerése.

8.3.3. Jelenbiztosításszempontjábólnemminôsülbiztosí-
tásieseménynekésabiztosítónemtérítimegakárt,
amennyiben:

a) a kárt okozó gépjármû vezetôje nem, vagy nem
írásbanismerteelfelelôsségét,

b) amennyibenakárosodástnemkavics-vagykôfel-
verôdésokozta,

c) amennyibenakárnemafényszóróban(lámpatest
és/vagylámpabúra)keletkezett,

d) amennyibenakárnemabiztosítottgépjármûgyá-
rilagbeszereltfényszóróibankeletkezett,

e) amennyibenakárabiztosítottgépjármûszaksze-
rûtlenül felszerelt fényszóróiban,aszakszerûtlen
szerelésselokozatiösszefüggésbenkeletkezett.

9. ÁL TA LÁ NOS KI ZÁ RÁ SOK

9.1. Nemtérítiabiztosítóabiztosításieseménnyelközvet-
lenülösszefüggésbenemhozhatókövetkezményiká-
rokat.

9.2. Nemminôsül biztosítási eseménynek és a biztosító
nemnyújtkártérítést,amennyiben:

a)akártaKRESZ3.§b)ésc)pontjánakvalaminta
25.§(1)bekezdésés26.§(4)bekezdéselôírásai-
nakbenemtartása,aforgalmi,azidôjárási,alátá-
si,továbbáazútviszonyoknak(azútvonalvezeté-
sének,azútburkolatminôségénekésállapotának)
nemmegfelelô közlekedés, vagy abszolút, illetve
relatívsebbességtúllépésokozta,

b)akárszabálysértésmiatt,vagyazzalösszefüggés-
benkeletkezett,

c)akárabiztosítottgépjármûnemrendeltetésszerû
használatára visszavezethetôokokmiatt követke-
zettbe,

d)akáragépjármûsporteszközkénttörténôhasznála-
ta,versenyzés,vagyversenyrevalófelkészülésso-
ránkeletkezett.

9.3. Nemtérítiabiztosítóazokatakárokat,amelyekoka
közvetlenül,vagyközvetve,egészben,vagyrészben:

a)háború, polgárháború, katonai erô nemzetközi al-
kalmazása,harcieszköz,vagyhadianyagfelhasz-
nálásánakkövetkezménye,

b)polgárizavargás,sztrájk,felkelés,zendülés,foszto-
gatás,egyéberôszakoscselekménykövetkezmé-
nye,

c)bármelytüntetés,terrorizmus,ideértvemindenolyan
cselekményt is, melyet valamely tényleges, vagy
várhatóanbekövetkezô terrorcselekménymeghiú-
sítása,vagyazazellenivédekezéssorántesznek,

d)nukleáris,mérgezô biológiai, vagy vegyi anyagok
olyan kibocsátása, kiszökése, amely közvetlenül,

vagy közvetve nukleáris sugárzást, radioaktív ve-
gyi,biológiaiszennyezésteredményez.

9.4. Nemtérítiabiztosítóazonkárokat,amelyekabiztosí-
tottgépjármûavultságával,rendszereskarbantartásá-
nakelmulasztásávalösszefüggésbenkövetkeztekbe.

9.5. Nemtérítimegabiztosítóaztakárt,amelyazerede-
tivel nemmegegyezôminôségû elem, anyag, alkat-
részstb.beépítése,vagyegyébokmiatt,azesztéti-
kaiértékcsökkenésbôladódik.

9.6. Nemtérítimegabiztosítóalejártforgalmiengedéllyel
közlekedô,aforgalombólkivontvagyalejártvezetôien-
gedéllyelvezetettgépjármûvekbenkeletkezettkárokat.

10. TERÜLETI HA TÁLY

AKöBEDEFEKTgumiabroncs-,kátyúkárés fényszórókár-
biztosításterületihatályaMagyarországteljesterülete.

11. A SZER ZÔ DÔ/BIZ TO SÍ TOTT
KÖTELEZETTSÉGEI

Köz lé si és vál to zásbe je len té si kö te le zett ség

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, illetve az ahhoz kapcsolódó adatlapon kérdés
szerepel.Abiztosítóírásbanközöltkérdéseireadott,
a valóságnak megfelelô válaszokkal a szerzôdô fél
közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések
megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti
aközlésikötelezettségmegsértését.

11.3. Szerzôdôfélkötelesalényegeskörülményekváltozá-
sátabiztosítónakírásbanbejelenteni.Aközlésrevagy
aváltozásbejelentéséreirányulókötelezettségmeg-
sértéseeseténabiztosítókötelezettségenemállbe,
kivéve,haaszerzôdôfélbizonyítja,hogyazelhallga-
tott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a
szerzôdéskötéskorismerte,vagyaznemhatottközre
abiztosításieseménybekövetkeztében.

11.4. Amennyibenaszerzôdés többvagyontárgyravonat-
kozik,ésaközlésivagyváltozásbejelentésikötelezett-
ségmegsértéseezekközülcsakegyesekkelössze-
függésbenmerülfel,abiztosítóaközlésrevagyavál-
tozásbejelentéséreirányulókötelezettségmegsérté-
séreatöbbivagyontárgyeseténnemhivatkozhat.
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Kár meg elô zé si, kár eny hí té si kö te le zett ség

11.5. 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.

Kár be je len té si kö te le zett ség

11.6. Abiztosításieseményt(káreseményt)atudomásraju-
tástkövetôen,lehetôségszerintazonnal,delegfeljebb
5naponbelülbekelljelenteniabiztosítónak.

11.7. Abiztosítószolgáltatásávalkapcsolatosigénytaszer-
zôdônek,illetveabiztosítottnakkellkezdeményeznie.
Akárigényt–abiztosítóáltalrendelkezésrebocsátott
kárbejelentônyomtatványkitöltésével–mindeneset-
benírásbanisbekellnyújtaniabiztosítónak.

11.8. Adefektkárralkapcsolatoskárigényérvényesítéséhez
azalábbidokumentumokatkellcsatolni:

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen

megbontottjavításiszámla,
c) agépjármûérvényesforgalmiengedélyénekmá-

solata,
d) a vezetô érvényes vezetôi engedélyénekmáso-

lata.

11.9. Akátyúkárralkapcsolatoskárigényérvényesítéséhez
azalábbidokumentumokatkellcsatolni:

a) rendôrségijegyzôkönyv(mindenesetben),
b) írásbelinyilatkozatarravonatkozólag,hogyakárt

okozókátyúkikerülése,vagymásmanôverreltör-
ténôelkerüléseazadottkörülményekközöttbale-
setveszélyeslettvolna,

c) írásbelinyilatkozatarravonatkozólag,hogyakár-
helyszínként megjelölt útszakaszra volt-e kihe-
lyezveaz „Egyenetlenúttest” figyelmeztetô tábla
(KRESZ16.§(1)i-pont–76.ábra),vagyazúthi-
bákramásmódonfigyelmeztetô,egyéb(pl.sebes-
ségkorlátozó,egyébveszély)tábla,

d) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
e) fényképek:

–az útszakaszról (a helyszín beazonosíthatósá-
gáraalkalmasmódon)

–a kátyúról (a kátyú méretét, elhelyezkedését,
mélységétbemutatómódon–referenciaeszköz
pl. gyufásdoboz, öngyújtó, töltôtoll használata
indokolt)

–asérült jármûrôl(fontos,hogyasérült jármûa
fényképalapjánegyértelmûenazonosítható le-
gyen–forgalmirendszámislátszódjon)

–asérülésrôl,asérültalkatrészrôl,egységrôl,
f) tanúnyilatkozatokatanúknevével,elérhetôségei-

vel,
g) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen

megbontottjavításiszámla,vagyjavításikalkuláció,
h) sérüléssel kapcsolatos szakvélemény (lehetôleg

szakszervizáltalkiadott),
i) agépjármûérvényesforgalmiengedélyénekmá-

solata,
j) avezetôérvényesvezetôiengedélyénekmásolata,
k) azérvényeskötelezôbiztosításbiztosítójánakés

szerzôdésazonosítójánakmegjelölése,
l) amennyibenatulajdonos/üzembentartórendelke-

zikcascobiztosítással,abiztosító,illetveszerzô-
désazonosítómegadása.

11.10. Amennyiben a kátyúkár okozta sérülést követôen a
gépjármû valamely sérült alkatrészét kicserélték, a
kárrendezésieljáráslezárásáigasérültalkatrésztmeg
kell ôrizni, szükség esetén a biztosítónak, illetve a
kárhelyszínszerintiútkezelônekakárigényérvénye-
sítéséhezbekellmutatni.

11.11. Fényszórókárralkapcsolatoskárigényérvényesítésé-
hezazalábbidokumentumokatkellcsatolni:

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen

megbontottjavításiszámla,
c) agépjármûérvényesforgalmiengedélyénekmá-

solata,
d) avezetôérvényesvezetôiengedélyénekmásolata,
e) akártokozógépjármûforgalmirendszáma,
f) a kárt okozó gépjármû vezetôjének írásban tett

elismerônyilatkozata.

11.12. Abiztosítószolgáltatásikötelezettségenemállbe,ha
a szerzôdô fél, illetve a biztosított a biztosítási ese-
ménybekövetkezésétafentiekbenmeghatározottha-
táridôbenabiztosítónaknemjelentibe,aszükséges
felvilágosítástnemadjameg,vagyafelvilágosítások
tartalmánakellenôrzésétnemteszilehetôvé,ésemi-
attabiztosítókötelezettségeszempontjábóllényeges
körülménykideríthetetlennéválik.

11.12.1.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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Állapotmegôrzési kö te le zett ség

11.13. Abiztosításieseménybekövetkezteutánakárfelmé-
réséig,demaximumabejelentésétôlszámítottötödik
napig,akárosodottvagyontárgyállapotáncsakakár-
enyhítéshezszükségesmértékbenlehetváltoztatni.

11.14. Nemállbeabiztosítószolgáltatásikötelezettsége,ha
amegengedettnélnagyobbmértékûváltoztatáskövet-
keztében a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
elbírálásaszempontjábóllényegeskörülményekkide-
ríthetetlennéváltak.

12. A BIZ TO SÍ TÓ KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

A biz to sí tó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge

12.1. Abiztosítóaszerzôdô,illetvebiztosítottkezdeménye-
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.

Szolgáltatási kötelezettség

12.2. Jelenszerzôdésvonatkozásábanbiztosításiesemény-
nekminôsülô károkat abiztosítóahozzábenyújtott,
legalább anyag ésmunkadíj szinten tételesenmeg-
bontottszámlaalapján,abeépítettújalkatrészekér-
téknövelôhatásánakfigyelembevételéveltérítimeg,a
káridôpontiavult(valóságos)értéken,maximumabiz-
tosításiösszegmértékéig.

12.2.1. Azanyagköltségekrevonatkozóamortizáltértékentör-
ténôtérítésakopó-forgóalkatrészekre,agumiabron-
csokra,afelnikre,azakkumulátorra,akipufogórend-
szerremindenesetben,akarosszériaelemekreabiz-
tosított gépjármû 5 éves korát követôen kerül alkal-
mazásra.

12.2.2. Ajavítással,szereléssel,helyreállítássalkapcsolatos
munkadíjkéntfelmerültköltségeketabiztosítószámla
szerintiértékentéríti,amennyibenakárosodottalkat-
részcseréjére,javításárafelhasználtéskiszámlázott
munkaidôaziparágistandardnormaidôkereteinbelül
marad.

12.3. Abiztosításiösszegafolyóbiztosításiidôszakrafize-
tettkártérítésselcsökken,kivéve,haaszerzôdôfélaz
évidíjatmegfelelôenkiegészíti.

12.4. Abiztosítószolgáltatásaitforintban,akárbejelentéssel
egyidejûleg megadott bankszámlaszámra, vagy lak-
címretörténôutalássalteljesíti.

12.5. Aszolgáltatástkövetôenabiztosítójogosultutólagos
szemlére,azelvégzettjavításokésújalkatrészekbe-
építésellenôrzésére.

A szol gál ta tá si kö te le zett ség kor lá to zá sa

12.6. Aszolgáltatásiösszegbôlmindenesetbenlevonásra
kerüla felhasználható (hasznosítható)maradványok
értéke,valamintazegyébmódonmegtérültösszeg.

12.7. Amennyibenakáreseményelôttiállapotakárosodot-
talmegegyezômûszakiparaméterekkelegyenértékû
módon(pl.technológiaváltásmiatt)márnemállítható
helyre,akkorabiztosítóakorszerûbbtechnológiaér-
téknövelôhatásátakártérítésiösszegbôllevonja.

A szol gál ta tá si kö te le zett ség ha tár ide je

12.8. Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény
elbíráláshozszükségesutolsódokumentumbeérkezé-
sétôlszámítotttizenötnaponbelülteljesíti.

Köz re ha tás

12.9. 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-
maivezetésénekvezetôbeosztásútisztségviselôje
vagyabiztosítottvagyontárgykezelésérejogosított
tagja,munkavállalójavagymegbízottjaokozta.

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

14. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

14.1. Jelen biztosítás Általános és Különös feltételeiben
nemszabályozott kérdésekbena6:63. § (5) bekez-
déskivételévelaPolgáriTörvénykönyv,továbbáaha-
tályosmagyarjogszabályaiazirányadók.

14.2. AzÁltalánosésKülönösfeltételekbenisegyarántsza-
bályozottak eltérése esetén a Különös feltételekben
foglaltakazirányadók.
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14.3. AmennyibenaKülönösfeltételekmáskéntnemrendel-
keznek,jelenbiztosításiszerzôdésalapjánkeletkezett
kártérítési igények a káresemény bekövetkezésétôl
számítottegyévalattévülnekel.

14.4. 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

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

Székhely:MNB1054Budapest,Szabadságtér9.
Ügyfélszolgálat:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levelezésicím:H-1525Budapest,Pf.172.
Telefon:+36-1-489-9700
Ügyfélszolgálatitelefon:+36(80)203-776
Telefax:+36-1-489-9102

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításának
feltétele,hogyatermészetesszemélyfogyasztóelô-
zetesenabiztosítóvalközvetlenülmegkíséreljeavi-
tásügyrendezését.

14.6. A fogyasztóvédelmi rendelkezésekmegsértéseese-
ténazMNB-hezlehetfordulnipanasszal.

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

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

14.8. AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank
(MNB).

Székhely:1054Budapest,Szabadságtér9.
Levelezésicím:H-1850Budapest
Telefon:+36-1-428-2600
Webcím:http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálat:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Ügyfélszolgálatitelefon:+36(80)203-776
Ügyfélszolgálatie-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu

14.9. Biztosításititoknakminôsülmindenolyan–minôsített
adatotnemtartalmazó–,abiztosító,aviszontbiztosí-
tó, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló adat,
amelyabiztosító,aviszontbiztosító,abiztosításköz-
vetítôügyfeleinek–ideértveakárosultatis–szemé-

lyikörülményeire,vagyonihelyzetére,illetvegazdálko-
dásáravagyabiztosítóval,illetveaviszontbiztosítóval
kötöttszerzôdéseirevonatkozik.

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

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

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

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

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

14.15. Abiztosítóaszemélyesadatokat,továbbáazegész-
ségügyi állapottal közvetlenül összefüggô, általa ke-
zelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején,valamintazonidôtartamalattkezelheti,amed-
digabiztosításijogviszonnyalkapcsolatbanigényér-
vényesíthetô.

Abiztosítóésaviszontbiztosítókötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjött
szerzôdésselkapcsolatosszemélyesadatot,amelynek
kezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,vagy
amelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulásanem
állrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséheznincs
törvényijogalap.

14.16. Személyesadatotkezelni,csakmeghatározottcélból,
joggyakorlásaéskötelezettségteljesítéseérdekében
lehet.Csakolyanszemélyesadatkezelhetô,amelyaz
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhe-
tetlen,acélelérésérealkalmas,decsakacélmegva-
lósulásáhozszükségesmértékbenésideig.Azadato-
katabiztosítókezeliésdolgozzafel.
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14.17. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik sze-
mélynek,haatörvényalapjánatitoktartásikötelezett-
ségnemállfenn,illetveabiztosítóügyfelevagyannak
törvényesképviselôjeakiszolgáltathatóbiztosításiti-
tokkörtpontosanmegjelölve,errevonatkozóanírásban
felmentéstad.

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

a) afeladatkörébeneljáróFelügyelettel,
b) azelôkészítôeljárástfolytatószervvel,anyomozó

hatósággalésazügyészséggel,
c) büntetôügyben,polgáriperesvagynempereseljá-

rásban,közigazgatásiperbeneljáróbírósággal,abí-
róságáltalkirendeltszakértôvel,továbbáavégrehaj-
tási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a
csôdeljárásbaneljáróvagyonfelügyelôvel,afelszá-
molásieljárásbaneljáróideiglenesvagyonfelügyelô-
vel,rendkívülivagyonfelügyelôvel,felszámolóval,a
természetesszemélyekadósságrendezésieljárásá-
baneljárófôhitelezôvel,CsaládiCsôdvédelmiSzol-
gálattal,családivagyonfelügyelôvel,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) afeladatkörébeneljárónemzetbiztonságiszolgálattal,
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.

14.19. Abiztosításititoktartásikötelezettségazeljáráskere-
ténkívülafentmeghatározottszervekalkalmazottai-
raiskiterjed.

14.20. Abiztosítóvagyaviszontbiztosítóanemzetbiztonsági
szolgálat,azelôkészítôeljárástfolytatószerv,anyo-
mozóhatóság,azügyészség,továbbáabíróságadat-
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
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vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel
vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûn-
szövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyelvanösszefüggésben.

14.21. Abiztosítóa14.18.illetvea14.20.pontokban,aBit.
a137.§-ban,a138.§-banésa140.§-banmeghatá-
rozottesetekbenésszervezetekfeléazügyfeleksze-
mélyesadataittovábbíthatja.

14.22. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,ha

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

b) apénzügyi információsegységkéntmûködôható-
ságapénzmosásésaterrorizmusfinanszírozása
megelôzésérôlésmegakadályozásárólszóló2017.
éviLIII. törvénybenmeghatározott feladatkörében
eljárvavagykülföldipénzügyi információsegység
írásbelimegkeresésének teljesítése céljából írás-
bankérbiztosítási titoknakminôsülôadatot,vala-
minthaabiztosítóvagyaviszontbiztosítócsoport-
szintenmeghatározottpénzmosásésterrorizmus-
finanszírozásellenipolitikáhozéseljáráshozkap-
csolódókötelezettségétteljesíti.

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

14.24. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intéz-
ménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredô
követeléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonat-
kozásában,haapénzügyiintézményírásbelimegke-
reséssel fordulabiztosítóhoz,amely tartalmazzaaz
ügyfélnevétvagyabiztosításiszerzôdésmegjelölését,
akértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját.

14.25. 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.

14.26. 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.

14.27. Nemjelentiabiztosítási titokésazüzleti titoksérel-
métafelügyeletiellenôrzésieljárássoránacsoportfe-
lügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a
pénzügyi csoport irányító tagja részére történô át-
adása.

14.28. 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.

Fentiekbenmeghatározottadatokátadásátabiztosí-
tóabiztosításititokvédelmérehivatkozvanemtagad-
hatjameg.

14.29. 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,abiztosításiterméksajátosságainakafi-
gyelembevételével–kezeltésaBit.149.§(3)–(6)be-
kezdésbenmeghatározottadatokvonatkozásában.
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14.30. Amegkeresettbiztosítóajogszabályoknakmegfelelô
megkeresésszerintiadatokatamegkeresésbenmeg-
határozottmegfelelôhatáridôben,ennekhiányábana
megkereséskézhezvételétôlszámított tizenötnapon
belülkötelesátadniamegkeresôbiztosítónak.

14.31. ABit.150.§alapjánabiztosítókjelenbiztosításiszer-
zôdésvonatkozásában–aveszélyközösségérdekei-
nekamegóvásaérdekében–aszolgáltatásokjogsza-
bályoknak és szerzôdésnekmegfelelô teljesítése, a
biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések
kiszûrésecéljábólközösadatbázist(atovábbiakban:
Adatbázis)hozhatnaklétre,amelytartalmazza

a) aszerzôdôszemélyazonosítóadatait;
b) abiztosítottvagyontárgyazonosítóadatait;
c) az a) és b) pontokban meghatározott szerzôdôt

vagyvagyontárgyatérintôkorábbibiztosításiese-
ményekrevonatkozóadatokat;és

d) abiztosítómegnevezésétésabiztosítást igazoló
okiratszámát.

14.32. Abiztosítóa14.31.pontbanmeghatározottadatokat
azadatkeletkezésétkövetôharmincnaponbelül to-
vábbítjaazAdatbázisba.

14.33. Abiztosító–a veszélyközösségérdekeinekameg-
óvásaérdekében–ajogszabályokbanfoglaltvagya
szerzôdésbenvállaltkötelezettségénekteljesítéseso-
ránaszolgáltatások jogszabályoknakésszerzôdés-
nekmegfelelôteljesítéseésavisszaélésekmegaka-
dályozásacéljábólazAdatbázisbóladatotigényelhet.

14.34. AzAdatbázis kezelôje a jogszabályoknakmegfelelô
igénylés szerinti adatokat nyolc napon belül köteles
átadniazigénylôbiztosítónak.

14.35. Nemállfennabiztosítótitoktartásikötelezettségeaz
Adatbázisirányában,azAdatbázisbavalóadatátadás
vonatkozásában,továbbáazAdatbáziskezelôjétter-
helôbiztosítási titokmegtartására vonatkozó kötele-
zettségeabiztosítóvonatkozásában,amelyajogsza-
bálynakmegfelelôigénylésselfordulhozzá.

14.36. AzAdatbáziskezelôjénekazAdatbázisbankezeltada-
tokravonatkozótitoktartásikötelezettségére,továbbá
akezeltadatokravonatkozó igénylések teljesítésére
nézveabiztosításititokravonatkozószabályokmeg-
felelôenalkalmazandóak.

14.37. 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.

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

14.39. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,

a) haaszemélyesadatokkezelésevagytovábbítása
kizárólag az adatkezelôre vonatkozó jogi kötele-
zettségteljesítéséhezvagyazadatkezelô,adatát-
vevôvagyharmadikszemélyjogosérdekénekér-
vényesítéséhezszükséges,kivévekötelezôadat-
kezelésesetén;

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

c) törvénybenmeghatározottegyébesetben.

14.40. 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.

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

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

14.43. A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a
Bit.138.§(1)bekezdésb),f)ésj)pontjai,illetveaBit.
138.§(6)bekezdésealapjánvégzettadattovábbításokról.

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

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

14.46. Azelhunytszeméllyelkapcsolatbahozhatóadatokte-
kintetébenazérintettjogaitazelhunytörököse,illetve
abiztosításiszerzôdésbennevesítettjogosultisgya-
korolhatja.

14.47. AbiztosításititokraegyebekbenaPtk.-banésazüz-
leti titok védelmérôl szóló 2018. évi LIV. törvényben
foglaltakatkellmegfelelôenalkalmazni.
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TiszteltÜgyfelünk!

Kátyúkár esetén a baleset körülményeinek pontos

tisztázására és helyszíni jegyzôkönyveztetésére, a

késôbbi sikeres kárigény érvényesítés érdekében,

mindenesetbenhívjonrendôrt.

Arendôrségtelefonszáma:107

A kátyúkárral kapcsolatos kárigény érvényesítésé-

hezazalábbi–fontosságisorrendbenfelsorolt–do-

kumentumokatkellcsatolni:

1. rendôrségijegyzôkönyv(mindenesetben),

2. írásbelinyilatkozatarravonatkozólag,hogyakártokozókátyúkikerülése,vagymásmanôverreltörténô

elkerüléseazadottkörülményekközöttbalesetveszélyeslettvolna,

3. írásbelinyilatkozatarravonatkozólag,hogyakárhelyszínkéntmegjelöltútszakaszravolt-ekihelyezveaz

„Egyenetlenúttest”figyelmeztetôtábla(KRESZ16.§(1)i-pont–76.ábra),vagyazúthibákramásmó-

donfigyelmeztetô,egyéb(pl.sebességkorlátozó,egyébveszély)tábla,

4. hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,

5. fényképek:

–azútszakaszról(ahelyszínbeazonosíthatóságáraalkalmasmódon)

–akátyúról(akátyúmértetét,elhelyezkedését,mélységétbemutatómódon–referenciaeszközpl.gyu-

fásdoboz,öngyújtó,töltôtollhasználataindokolt)

–asérültjármûrôl(fontos,hogyasérültjármûafényképalapjánegyértelmûenazonosíthatólegyen–for-

galmirendszámislátszódjon)

–asérülésrôl,asérültalkatrészrôl,egységrôl,

6. tanúnyilatkozatokatanúknevével,elérhetôségeivel,

7. legalábbanyag-ésmunkadíjszinten,tételesenmegbontottjavításiszámla,vagyjavításikalkuláció,

8. sérülésselkapcsolatosszakvélemény(lehetôlegszakszervizáltalkiadott),

9. agépjármûérvényesforgalmiengedélyénekmásolata,

10. avezetôérvényesvezetôiengedélyénekmásolata,

11. azérvényeskötelezôbiztosításbiztosítójánakésszerzôdésazonosítójánakmegjelölése,

12. amennyibenatulajdonos/üzembentartórendelkezikcascobiztosítással,abiztosítóilletveszerzôdésazo-

nosítómegadása.

DEFEKT
Gumiabroncs-, KáTyúKár- és

FényszóróKár-bizTosíTás
Hasznos tudnivalók kátyúkár igény érvényesítéséhez


