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TiszteltÜgyfelünk!

Jelentájékoztatónkbanszeretnénkrövidenbemutatniakö-
telezôgépjármû-felelôsségbiztosításmelléilleszkedôcasco
termékünket,mellyelazÖngépjármûvénekteljesvédelmére
igenkedvezômegoldástkínálunk.

AKöBEkombináltmegoldásánakcélja,hogyakötelezôgép-
jármû-felelôsségbiztosításszükségesfedezetemellettfelhív-
jaafigyelmetasajátgépjármûbiztosításivédelménekfon-
tosságára.Amaisebességhatárokmellettmárolyanmérté-
kû károk keletkezhetnekazautóban,melyekhelyreállítása
egyátlagosháztartásanyagi lehetôségeit jóval túlhaladják,
ezértfontos,hogyaBiztosítóáltalacascobiztosításonke-
resztülnyújtottkompenzációéppamegfelelôidôbenérkez-
zen.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ebben a tájékoztatóban
szereplôinformációknemhelyettesítikabiztosításifeltételek
megismerését,ezértjavasoljuk,hogyazokatisfeltétlenülol-
vassaát.

AmennyibenaLENDÜLETSTARTCASCOtermékkelkapcso-
latosan további információra lenneszüksége,kérjük fordul-
jontelefonosÜgyfélszolgálatunkhoz(+36-1-433-1180),ahol
munkatársainkmunkaidôbenszívesrendelkezéséreállnak.

Abiztosító

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

FONTOS:Különszeretnénkfelhívniafigyelmetarra,hogya
KöBEegyegyesületiformábanmûködôbiztosító.Egyesüle-

tünkavonatkozó törvényekésalapszabályunkértelmében
kizárólagtagjaivalkötöttszerzôdésalapjánnyújthatszolgál-
tatást,vagyisabiztosításijogviszonyhozegybenegyegye-
sületi tagsági jogviszony is tartozik. A kölcsönös biztosító
egyesületbetörténôbelépés(azazazegyesületitagságijog-
viszony) feltétele a biztosítási szerzôdés létrejötte. Jelen
szerzôdéskapcsánlétrejötttagságijogviszonytagdíjfizetési
kötelezettséggeljár.Atagdíjmértéke1800Ft/év,amelyegy
biztosítási idôszakra (biztosítási évre) vonatkozik. A tárgy-
idôszakravonatkozótagdíjatatagabelépésinyilatkozatalá-
írásaután,abiztosításiszerzôdésmegkötésekor,legkésôbb
amásodikdíjfizetésigyakoriságszerintidíjjalegyüttköteles
megfizetni.Atárgyidôszakotkövetôévekbenabiztosítóáltal
küldött díjbekérô levélenmegjelölt idôpontig kell a tagdíjat
megfizetni.

Akötelezôgépjármû-felelôsségbiztosításés
aLENDÜLETSTARTCASCOBiztosításkapcsolódása

AKöBELENdÜLETSTArTCASCO biztosításátazoknakaz
autósoknakkínálja,akikazEgyesületnélmárrendelkeznek
gépjármû-felelôsségbiztosítással, vagy jelen szerzôdés
megkötésévelegyüttválasztjákabiztosítókötelezôfelelôs-
ségbiztosítását.Acascobiztosításszerzôdôjemegegyezika
gépjármû-felelôsségbiztosítás szerzôdôjével, a biztosító
szolgáltatásáraabiztosított,azazagépjármûtulajdonosajo-
gosult.Abiztosításgépjármûhitelfedezetekéntisalkalmaz-
ható,ebbenazesetbenabiztosító szolgáltatásáraa szer-
zôdésbenkülönmegnevezettszemély/jogiszemélyjogosult.

A „párosításban” mind a két biztosítás a sajátosságainak
megfelelôenjelenikmeg,akötelezôgépjármû-felelôsségbiz-
tosításesetébena2009.éviLXII.tv.amérvadó,acascobiz-
tosítástatermékrevonatkozószerzôdésifeltételeknekmeg-
felelôenkezeliaBiztosító.ALENdÜLETSTArTCASCObiz-
tosítástazezzelegyidôbenkötöttkötelezôgépjármû-felelôs-
ségbiztosítássalegyütt,vagyegy,márkorábbanmegkötött
KöBE-s – a casco szerzôdéskötés napján is élô – KGFB
szerzôdésmellélehetválasztani.

Abiztosítottgépjármû

A felelôsségbiztosítási és a casco biztosítási védelem is
ugyanarraagépjármûrevonatkozik.Acascobiztosítás:

•csakszemélygépjármûvekre,
•meghatározotthengerûrtartalmú,életkorúésmotorteljesít-
ményû,

•agyártástólszámítva15évnélnemidôsebb,
•sértetlenzárakkal,hiánytalandarabszámú,eredeti (gyári)
kulcsokkal(elektronikuskulcsokkal),mûködôvagyonvédel-
miberendezésekkelrendelkezô

gépjármûvekreköthetômeg.

Ügyféltájékoztató
a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításhoz köthetô

LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS-ról
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A gépjármû védelme a magyarországi Eurotax katalógus
szerint,azadottgépjármûbegyárilagbeépítettalkatrészekre
ésfelszereltségreterjedki.Kétkivételvanezalól–abôrkár-
pitésaxenonfényszórók–,amelyeknembiztosíthatókeb-
ben a casco szerzôdésben. Az audioberendezés a vételi
áráig,delegfeljebb100 000Ftértékigbiztosított.

Aszerzôdésterületihatálya

ALENdÜLETSTArTCASCOszerzôdésterületihatályaMa-
gyarországésaNemzetköziZöldKártyaEgyezményeuró-
paitagországainak területére–beleértveTörökországteljes
területétis–terjedki.

Abiztosításlétrejötte,akockázatviseléskezdete,
aszerzôdéstartama

ALENdÜLETSTArTCASCObiztosításmegkötéséreírás-
ban lehet ajánlatot tenni.ABiztosítómegvizsgálja, hogya
gépjármûacascokötésfeltételeinekmegfelel-eésaszerzô-
dônyilatkozataalapjánateljeskörûcascobiztosításbevállal-
ható-e? Ebbôl a szempontból a vagyonvédelmi eszközök
megléteésmûködôképessége,valamintagépjármûesetle-
ges elôzô káreseményei a legfontosabbak. A Biztosító a
használtállapotúautókbiztosításáhozszemlétvégez.Ennek
alapjánaBiztosítóahozzábenyújtottAjánlatotutóbbel is
utasíthatja.AmennyibenazAjánlathozképestaszerzôdést
lényegesmódosítássalfogadjaelaBiztosító,arraakötvény-
hezmellékeltlevélbenhívjafelafigyelmet.

AszerzôdôésaBiztosítómegállapodhatnakakockázatvise-
léskezdeténekidôpontjában.Ilyenmegállapodáshiányában
akockázatviselésaszerzôdéslétrejöttekorkezdôdik,szük-
ségeseténóra/percpontossággal.

A biztosítási szerzôdés határozatlan tartamú, a biztosítás
egyéves idôszakokból áll, a biztosítás évfordulója az adott
gépjármûremegkötöttKGFBszerzôdésbiztosításiidôszaká-
nakelsônapja.

Abiztosításmegszûnése

Általábanacascobiztosításiérdekagépjármûvásárlásától
azeladásig fennáll, a leggyakoribbmegszûnési ok (érdek-
múlás)agépjármûeladása,vagyegyébokokmiattagépjár-
mûnekaforgalombóltörténôideiglenes,vagyvéglegeski-
vonása. Acascobiztosításdíjaazeladás,vagyakivonás
napjáigilletimegabiztosítót.

Sajnálatos esetekben, amikor a gépjármû biztosítási ese-
mény következtébensúlyosankárosodik–javításanemgaz-
daságos,vagymûszakilaglehetetlen–,totálkármiatt kerül
megszûntetésre a casco biztosítás. A gépjármû lopáskára
eseténagépjármû tulajdonosakivonatjaazta forgalomból
ésezáltalacascobiztosításlehetetlennéválik.Abiztosítás
akáreseménynapjánmegszûnik,azonbanabiztosításdíja
ateljesbiztosításiidôszakramegilletiaBiztosítót.

Acascobiztosításmegszûnhetaszerzôdôfelekbármelyiké-
nekaszerzôdésévfordulójáratörténôfelmondásával.

Elôfordulhat, hogy a szemleköteles jármûvet a biztosító
többszöripróbálkozásellenéresemtudjamegszemlézniaz
Ajánlataláírásátkövetô30.napig,aszerzôdônekvagyabiz-
tosítottnakfelróhatóokmiatt.Ebbenazesetbenabiztosító
elállhataszerzôdéstôl.IlyenesetbenaszerzôdésazAjánlat
aláírásánaknapjáravisszamenôlegeshatállyalmegszûnik.

AbiztosításmegkötésekoraBiztosítóvizsgáljaegyebekmel-
lettagépjármûállapotát,azesetlegeskorábbisérüléseit,a
szerzôdôgépjármû-felelôsségbiztosításnálelértB/Mfokoza-
tát. Amennyiben a Biztosító a szerzôdés megkötése után
szereztudomástaszerzôdéstérintôlényegeskörülmények-
rôl,vagyezekváltozásáról,ésezekakörülményekabizto-
sításikockázatjelentôsnövekedéséteredményezik,atudo-
mástszerzéstôlszámított15naponbelül javaslatot teheta
szerzôdésmódosítására,vagyaszerzôdéstharmincnapra
írásbanfelmondhatja.

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

Abiztosításközvetítôbiztosításidíjátvételérenemjogosult,
nem jogosult továbbá a szolgáltatási összeg kifizetésében
közremûködni.

Cascobiztosításiesemények,kizárásokezekkörébôl

Jelenbiztosításiszerzôdés–afeltételekteljesüléseesetén
– teljeskörûbiztosítási védelmet nyújt, azazanégy leg-
fontosabbbiztosításieseménykörre terjedki:

•töréskár,
•elemiéstûzkár,
•üvegkár,
•lopáskár.

Abiztosítottgépjármûvelkapcsolatosanbármelyikesemény
következik be, a Biztosító a feltételekben rögzített módon
kártérítéstfizet.

A lehetséges bekövetkezési okok közül néhány esetkizá-
rásrakerül,ígyabiztosításivédelemnemterjedki:

a) azokra a károkra, amelyek felkelés, tüntetés, zavargás,
sztrájk,terrorcselekmény,háborúkövetkeztébenkeletkez-
tek,függetlenülattól,hogyazemlítetteseményekhivata-
losformában(pl.engedély,hadüzenet)zajlottakle,

b radioaktívsugárzásáltalokozottkárokra,
c) a nem baleseti jelleggel bekövetkezett károsodásokra

(többekközöttmûszakihiba,szerelés,elhasználódás,fa-
gyásstb.),

d) avontatásközbenbekövetkezettsérülésekre,
e) agépjármûbenszállítottgyúlékony, robbanó,maró,kor-

rodálóanyagokáltalelôidézett,vagyáltaluksúlyosbított
károkra(akársúlyosbításmértékénekmegfelelôrészére),

f) agépjármûbalesetévelösszefüggôkörnyezetszenynye-
zésikárokra,

LSC_21111_F_20200701
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g) agépjármûbenmûszakihibamiattbekövetkezettbiztosí-
tási esemény vonatkozásábanamûszaki hibás alkatré-
szekjavítására,cseréjére,

h) haagépjármûvönengedélyhezkötöttátalakítástvégez-
tek,deaszükségesengedélytakáreseményelôttnem
szereztékmeg,ésakáreseményösszefüggésbenvanaz
átalakítással,

i) a gépjármû olyan felszereléseiben keletkezett károkra,
amelyeketazérvényesjogszabályielôírásoktiltanak,vagy
különengedélyhezkötnek,deaszükségesengedélyta
káreseményelôttnemszereztékmeg,ésakáresemény
összefüggésbenvanazelôírásokmegszegésével,

j) agépjármûbôlszerelésnélkülkivehetôaudioberendezés
ellopásamiattikárra,

k) agépjármûbetörténôki-ésbepakolás,rakodásközben,
annak következményeként a gépjármûben és más va-
gyontárgyakbankeletkezettkárokra,

l) a gépjármûvön szállított tárgyak elmozdulása miatt, a
szakszerûtlenrögzítéskövetkeztébenagépjármûbenés
másvagyontárgyakbankeletkezettkárokra,

m) agépjármûbenlévô,nemazüzemeltetéshezszükséges,
valamintagépjármûvelszállítottvagyontárgyakbankelet-
kezettkárokra,

n) agépjármûsérülésmiattiértékcsökkenésére,
o) agépjármûhasználatkiesésemiatt,vagyagépjármûpót-

lása érdekében felmerült járulékos károkra, költségekre
(pl.:elmaradthaszon,bérgépjármûigénybevétele,újgép-
jármûbeszerzésévelkapcsolatosköltségek),

p) a Biztosító által javíthatónak ítélt alkatrész kicserélése
eseténfellépôtöbbletköltségre,

q) agépjármûüzem-éskenôanyagaibankeletkezettkárokra,
r) a gépjármûrôl leszerelt alkatrészekben, tartozékokban

keletkezettkárokra,
s) agépjármûkarosszériájánelhelyezetthirdetéseket,mat-

ricákatértkárokra,
t) agépjármûvetsporteszközkéntvalóhasználat,vagyver-

senyzéssoránértkárokra.

Mentesülésaszolgáltatásmegtérítésealól

Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyakárt jogellenesen, szándékos, vagysúlyo-
sangondatlanmagatartással

a) aszerzôdôfél,vagyabiztosított,
b) avelükközösháztartásbanélôhozzátartozójuk,üzletve-

zetésrejogosulttagjuk,vagymegbízottjuk,vagy
c) abiztosítottjogiszemélyügyvezetésének,vagyszakmai

vezetésének vezetô beosztású tisztségviselôje, vagy a
biztosítottvagyontárgykezelésérejogosítotttagja,mun-
kavállalója,vagymegbízottjaokozta.

MentesülaBiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyaBiztosított,illetveaSzerzôdôkármegelôzé-
si,vagykárenyhítésikötelezettségétfelróhatóanmegsértette.
Amentesülésolyanmértékû,amilyenmértékbenazössze-
függakötelezettségmegszegésével.

Abiztosításdíja

AKöBEaLENdÜLETSTArTCASCOkedvezményesdíjá-

val támogatjaaztacélt,hogyaszemélygépjármûtulajdono-

sokminélnagyobbaránybanrendelkezhessenekcascobiz-
tosításivédelemmelegyváratlankáreseményesetére.

Abiztosításdíjátagépjármû-felelôsségbiztosításnálalkalma-
zottparaméterekalapjánszámítjukki,figyelembevesszüka
szerzôdôáltalelértbonuszfokozatot,valamintszámos,akö-
telezôbiztosításnáligénybevehetôkedvezménytacasconál
isérvényesítenilehet.

Abiztosításelsôdíjaakockázatviseléskezdônapjánesedé-
kes. A kockázatviselés a biztosítás megkötésének napján
adottóra/percpontossággal,vagyaztkövetôen,akötvény-
benmeghatározottnaponindulel.

AkedvezményesenmegállapítottdíjataBiztosítómindaddig
érvénybentartja,amígakötelezôgépjármû-felelôsségbizto-
sításaKöBE-nélvan.

ABiztosítószolgáltatása

Aszolgáltatásmódjaakármértékétôlfügg.

Pótlásiérték(totálkár)kártérítésiszabályait alkalmazzaa
Biztosító,haagépjármûsérüléseolyanmértékû,hogyannak
helyreállításamûszakilagvagygazdaságilagnemracionális.
Ezekaszabályoklopáskáresetéremegfelelôenalkalmazan-
dók.AkártérítéstaBiztosítóagépjármûkáridôponti,piaciér-
tékealapjánállapítjameg,amelylegfeljebbamagyarországi
Eurotaxkatalógusalapján,akorrekcióstényezôkfigyelembe
vételévelszámítottérték.Az ígymeghatározott kárösszeg-
bôlaBiztosító levonjaagépjármûmaradványának (roncs-
nak)ésazönrésznekazértékét.

Javítássalhelyreállíthatókárok eseténaBiztosítóafizikai
károsodások hazai javítómûhelyben elvégzett, szakszerû
helyreállításánakköltségét térítimeg.ABiztosító legfeljebb
az új alkatrészAudatex általmeghatározott árát és ama-
gyarországiátlagosmunkadíjakköltségéttérítimeg.

KülönisszeretnénkfelhívnitiszteltÜgyfelünkfigyelmét,hogy
ajelencascobiztosításnálaBiztosítóajavítássoránbeépí-
tett új alkatrészek árából ún.értékemelkedést von le. Ez
aztjelenti,hogyakopó-forgóalkatrészek,azakkumulátor,a
gumikésakipufogórendszersérülésmiattijavításaesetén,
azautóelhasználtságától(korától)függôenazalkatrészkölt-
ségénektérítésiösszegbôllevonjaaBiztosítóazelhaszná-
lódásfokánakmegfelelôrészt.Agépjármûkarosszériájának
javítási költségébôl – az anyagárból – csak a gépjármû 6
éveskoraután vonleértékemelkedést.

A Biztosító a kártérítési összeget a gépjármû tulajdonosá-
nak,illetveaszerzôdésbenmegnevezett,aszolgáltatásjo-
gosultjakéntmegjelölt,aBiztosítottóleltérôszemélyrészére
fizetiki.

Azönrészésegyébszolgáltatásikorlátozások

Bármelyikkártérítésimódot isalkalmazzaazadottkárese-
ménynélaBiztosító,azönrészmindenesetben figyelembe
vételrekerül.Azönrészakárösszegszázalékában–20%–
ésFtösszegbenis–200 000Ft–meghatározott,akártérí-
tés kiszámításakor a kétféle önrész közül a szolgáltatási
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összegtôlfüggô,nagyobbösszegetvonjaleaBiztosító.Je-
lencascobiztosításnálaminimálisönrész200 000Ft, ezen
összegetelnemérôkárokataBiztosítónemtérítimeg.

Kivételtképeznekacsaküvegsérüléssel járóesetek,mivel
ezeknélaBiztosítóazüvegpótlásiösszegébôlcsaka20%
önrésznekmegfelelôösszegetvonjale.

Agépjármûbeszereltaudioberendezés lopáskáraeseténa
Biztosítóaberendezéspótlásiköltségét,legfeljebb100 000
Ftértékigtérítimeg.

Agépjármûnekabiztosításieseményhezkapcsolódószállí-
tásával, tárolásávalésôrzésévelösszefüggésben felmerült
ésszámlávaligazoltköltségétlegfeljebb100 000Ftértékha-
tárigtérítimeg–ezenesetekbenisabenyújtottszámlaérté-
kébôla20százalékosönrészkerüllevonásra.

Afentieketegy-egypéldánkeresztülmutatjukbe:

FordFocus1,4Ambiente
gyártásiév:2010
önrész:20%,deminimum200 000Ft
autóértéke:3 798 000Ft

1.eset:
javításiköltség:280 000Ft
levontönrész:200 000Ft
Biztosítóáltaltérítettösszeg:80 000Ft

2.eset:
javításiköltség:2 150 000Ft
levontönrész:430 000Ft(ajavításiköltség20%-a)
Biztosítóáltaltérítettösszeg:1 720 000Ft

3.eset:
javításiköltség:142 000Ft
levontönrész:0Ft(önrészalattikár)
Biztosítóáltaltérítettösszeg:0Ft

4.eset:
önállóüvegkárhelyreállításiköltsége:72 000Ft
levontönrész:14 400Ft(ajavításiköltség20%-a)
Biztosítóáltaltérítettösszeg:57 600Ft

5.eset:
külföldönsérültgépkocsihazaszállításiéstárolásiköltsége:
160000Ft
levontönrész:32000Ft(aszámlaérték20%-a)
Biztosítóáltaltérítettösszeg:100000Ft

Aszerzôdô/biztosítottközlési
ésváltozás-bejelentésikötelezettsége

AcascobiztosításmegkötésekorigenhangsúlyosazAjánla-
tonközöltadatokvalódisága,amelyaBiztosítókockázatvál-
lalásánakalapja.Aszerzôdônekagépjármûvagyonvédelmi
berendezéseire, a gépjármûállapotára vonatkozó nyilatko-
zataabiztosításiszerzôdésszervesrészétképezi.

Ugyanilyenfontossággalbíraszerzôdésfolyamánbekövet-
kezettadatváltozásokrólaBiztosítórészérenyújtotttájékoz-

tatás.Aszerzôdô/biztosítottrészérôlatájékoztatáselmara-
dásánakhátrányoskövetkezményeilehetnek,adottesetben
aBiztosítónemnyújtszolgáltatást.

Kárbejelentésésaszükségesdokumentumok

Abiztosításieseménytazészleléstkövetôenhaladéktalanul,
delegkésôbb2munkanaponbelül írásbanbekelljelente-
niaBiztosítónak.Amegadottidôszakbetartásaazértfontos,
mivelakáreseményhatásátaBiztosítóagépjármûszem-
lézésévelállapítjameg,ésagépjármûvetaszemle idejéig
változatlanállapotban–kivéveakárenyhítésikötelezettség
körébetartozótevékenységeket–kelltartani.Azidôtényezô
akörülményekmegismeréseszempontjábólislényeges,mi-
velakáreseménybekövetkeztétôl számított túlhosszú idô
eltelteeseténfontoskörülményekadottesetbenkideríthetet-
lennéválhatnak,amimiattaBiztosítótérítésikötelezettsége
nemállbe.Csakaszemleésakárfelvételmegtörténteután
lehetagépjármûhelyreállításátmegkezdeni.

Speciálisahelyzet,haagépjármûkülföldönsérülmegésa
közvetlen szemlére nincs mód. A Biztosítóval elôzetesen
szükségesegyeztetniazún.szükségjavítástartalmárólés
csakennekmértékéigjavíthatómegagépjármûkülföldön.A
teljeshelyreállítástahazaérkezésutánlehetelvégezni.

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.

AzegyesbiztosításieseményeketaBiztosítónkívülbekell
mégjelenteni

•agépjármûvetérttûzeseténaTûzvédelmiHatósághoz,
•agépjármûlopás,rablásésrongálásikárátarendôrségre
is.

Akárrendezéshezmindenolyandokumentumotszükséges
benyújtani,amelyajogosultszemély,abiztosításiesemény
bekövetkezése és a kár mértékének megállapítása szem-
pontjábólfontossággalbír.

Azaudioberendezéslopáskáraesetén–aberendezéstípu-
sátólfüggôen–aBiztosítóbekériaberendezésilletéktelen
használatátmegakadályozó,levehetôalkatrészt.

AbiztosítottgépjármûvetértlopáskáreseténaBiztosítóhoz
lekelladniajármûvalamennyikulcsát,továbbáforgalmien-
gedélyét,vagyennekahatóságnáltörtént leadásárólszóló
dokumentumát.
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Kiemeljük,hogy–amennyibenhatóságieljárástörténtabiz-
tosítási eseménnyelösszefüggésben–pl. rendôrségi vizs-
gálat–,azerrôlszólódokumentumszükségesakárrende-
zésieljáráshoz.Lopás-vagyrabláskáreseténbekériaBiz-
tosítóarendôrségnekanyomozásmegszüntetésérôlkiadott
határozatát.

Abiztosítottgépjármûüvegkárátcsakszámlaellenébenfizeti
kiaBiztosító.

Ahelyreállítással kapcsolatos bizonylatok hiányábanabe-
csült kárösszeg tekintetébena felek egyezségimegállapo-
dástköthetnek.

ABiztosítóteljesítése

ABiztosítóalegutolsószükségesdokumentumbeérkezését
követô15naponbelülteljesítiaszolgáltatást.

Ügyféladatoktovábbíthatósága

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
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.

Apótlólagosbefizetésintézménye

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

Fizetôképességrôlésapénzügyihelyzetrôlszólójelentés

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.

Panaszokkezelése

Jelenbiztosítási szerzôdés kapcsánesetlegesen felmerülô
panaszokat a biztosító személyes ügyfélszolgálati irodájá-
hozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefonon)vagy
írásban(személyesenvagymásáltalátadottiratútján,pos-
taiúton,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-
séreafogyasztóírásbanpanasztnyújthatbeaPénzügyiBé-
kéltetôTestülethez.

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,hogyafogyasztóakérelembenyújtásátmegelôzôena
fogyasztói jogvitával érintett személynél vagy szervezetnél
közvetlenülmegkísérelteavitásügyrendezését,vagyeszer-
vezetnéleredménytelenülméltányosságikérelemmelélt.

AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank(MNB).
A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az
MNB-hezlehetfordulnipanasszal,részletestájékoztatástol-
vashat errôl az MNB http://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-
hozisfordulhatnak,illetveafogyasztónaknemminôsülôfél
csakbírósághozfordulhat.
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Tájékoztatjuk, hogy a KöBE a 2013. évi CXXXIX. törvény
szerintiáltalánosalávetésinyilatkozatotnemtett.

Tájékoztatjuktovábbá,hogyazEurópaiParlamentésaTa-
nácsfogyasztóijogvitákonlinerendezésérôlszóló,2013.má-
jus21-i524/2013/EUrendelete(rendelet)alapjánazEuró-
paiBizottságlétrehozottegyonlinevitarendezésiplatformot.
Arendelet hatálya közvetlenül kiterjed aMagyarországon
székhellyel rendelkezôpénzügyiszolgáltatóra,amennyiben
közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási
szerzôdéssel kapcsolatbanpénzügyifogyasztóijogvitame-

rül fel.A fogyasztóarendelet szerintonlinevitarendezési
platformonkeresztülonlinekezdeményezhetiajogvitabíró-
ságieljárásonkívülirendezésétaközösenmegválasztottvi-
tarendezési fórumnál. Az online vitarendezési platformot a
http://ec.europa.eu/odrlinkenérhetiel.

Aszerzôdésjoga,alkalmazandójog

Jelen biztosítási szerzôdésre, illetve az ez alapján létrejött
biztosításijogviszonyraamagyarjogotkellalkalmazni.

LSC_21111_F_20200701
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Szerzôdési feltételek

AKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület(1108
Budapest,Venyigeu.3.)abiztosításidíjmegfizetéseellené-
ben–aszerzôdésifeltételekbenésakötvénybenmeghatá-
rozottmértékbenésesetekben–megtérítiaszerzôdésben
rögzített biztosítási eseményekbôl eredô károkat, valamint
ezekhezkapcsolódószolgáltatásokatnyújt.

Jelenszerzôdésazadottgépjármûrevonatkozógépjármû-
felelôsségbiztosítássalegyidôben,vagyaKöBEKözép-euró-
paiKölcsönösBiztosítóEgyesületnélmárfennállókötelezô
gépjármû-felelôsségbiztosításmelléköthetô.

Afelekjogviszonyárajelenszerzôdésifeltételeket,ahatályos
magyarjogszabályokat,különösenaPtk., illetveaBit.sza-
bályaitkellalkalmazni.Jelenbiztosításiszerzôdéselválaszt-
hatatlanrészétképezikaSzemledokumentumok,azAjánlat
ésmellékletei–ideértveaSzerzôdônyilatkozataitis–,vala-
mintaKötvény.

1. A szer zô dés ben sze rep lô sze mé lyek

1.1. Szerzôdô
Szerzôdô–megegyezikafentiekszerintaBiztosító-
nálmegkötöttkötelezôgépjármû-felelôsségbiztosítás
szerzôdôjével, aki a gépjármû üzembentartója vagy
tulajdonosa,fogyasztóvagyvállalkozás[Ptk.8:1.§(1)
bekezdés],aki/amelyaKöBEKözép-európaiKölcsö-
nösBiztosítóEgyesülettagja.

ASzerzôdôkötelesabiztosításidíjmegfizetésére.

ASzerzôdôjogaéskötelezettségeaBiztosítófeléjog-
nyilatkozatokat tenni. A Biztosító jognyilatkozatait a
Szerzôdôhöz intézi,értesítéseit,dokumentumait jog-
hatályosanaSzerzôdôáltalutolsókéntmegadottcím-
reküldi.

JelenLENDÜLETSTARTCASCO biztosítástaköte-
lezô gépjármû-felelôsségbiztosítás szempontjából a
szerzôdés megkötésekor maluszba sorolt Szerzôdô
nemköthetimeg.

1.2. Biztosított
ABiztosítottagépjármûtulajdonosa.ABiztosítószol-
gáltatásáraaBiztosítottjogosult.Amennyibenaszer-
zôdésbenaszolgáltatásokjogosultjakéntaBiztosítot-
tóleltérôszemélytjelöltekmeg,aBiztosítóaszolgál-
tatását – az esetleges összegszerû korlátozások fi-
gyelembevételével – a káresemény idôpontjában, a
jogosultkéntnyilvántartottszemélyrészéreteljesíti.

1.3. Biztosító
ABiztosítóaKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosí-
tóEgyesület(1108Budapest,Venyigeu.3.,további-
akban:Biztosító).

2. A biz to sí tott gép jár mû

2.1. Abiztosítás–akötelezôgépjármû-felelôsségbiztosí-
tásalapjánbiztosított–aKötvénybenrészletezett,ér-
vényesmagyarhatóságijelzésekkel(pl.rendszámtáb-
la) és dokumentumokkal (érvényes forgalmi enge-
déllyelésmûszakivizsgálatibizonyítvánnyal)ellátott,
személygépjármûreköthetô.

2.2. ALENDÜLETSTARTCASCO biztosítás keretében
csakazokaszemélygépjármûvekbiztosíthatók,ame-
lyek egyszerre felelnek meg az alábbi követelmé-
nyeknek.

Agépjármû
•motorteljesítményea150kW-otnemhaladjameg,
•agyártásiéveabiztosításmegkötésekorlegfeljebb
15évvelkorábbi,

•nemcabrioésnemroadsterkivitelû,
•nemtaxi,nemoktatógépjármû,nembérbevettvagy
bérbeadottgépjármû,nincsmegkülönböztetôjelzé-
sekkelellátva.

2.3. Agépjármûabiztosítási szerzôdésmegkötésekora
Szerzôdôáltaltettnyilatkozatbanrögzítettállapotban
ésamagyarországiEurotaxkatalógusszerintifelsze-
reltséggelkerülbiztosításra.

2.3.1. Amennyibenafelszereltségalapjánaudioberendezés
isvanagépjármûben,jelenbiztosításszerintazavé-
teliáráig,demaximum100 000Ftértékigbiztosított.

2.3.2. Aszemélygépjármûbenlévô,azAjánlatonmegjelölt,
ún.kiemelttartozékok(extrák)–bôrkárpitésaxenon
fényszórók–jelenszerzôdéskeretébennembiztosí-
tottak.

2.4. Abiztosításfedezetetnyújtaközútiközlekedésrevo-
natkozó,mindenkori hatályos jogszabályok elôírásai
szerinti kötelezô tartozékokra, biztonsági felszerelé-
sekre,valamintalopásgátlóill.vagyonvédelmieszkö-
zökre – összesítve 100 000 Ft összeghatárig,
amennyibenezekmeglétedokumentált.

2.5. Azutólagfelszereltvagybeépítetttartozékokéskom-
fortfokozóberendezéseknembiztosítottak(extratar-
tozékok).Ajogszabályáltaltiltottalkatrészeknembiz-
tosítottak.

2.6. Jelenszerzôdésnemköthetômegolyangépjármûre,
mely a szerzôdéskötés idôpontjában a forgalomból
ideiglenesenkivanvonva.

2.7. Jelenszerzôdésalapjánnembiztosíthatóaszemély-
gépkocsi, amennyiben a biztosítási ajánlat aláírása-
kor,vagyannakszemlézésekor:
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•ajtajai,ablakai,csomagterenemzárhatóktökéletesen,
•zárainemsértetlenek,
•azadotttípushoztartozóésagyártóáltalrendsze-
resített db-számú, eredeti kulcsok nemállnak ren-
delkezésre,

•beépített vagyonvédelmi berendezései nemmûkö-
dôképesek,

•többkarosszériaelemeisláthatómódonsérült,
•bármelyokmiattmozgásképtelenvagyjavításalatt
áll,

•több,korábbanmárjavított,vagynemeredeti(gyári)
karosszériaelemeisvan.

3. A szer zô dés te rü le ti hAtályA

JelenLENDÜLETSTARTCASCO szerzôdésterületihatá-
lyaMagyarországésaNemzetköziZöldKártyaEgyezmény
európai tagországainak területére – beleértveTörökország
teljesterületétis–terjedki.

4. A szer zô dés lét re jöt te, hA tály bA
lé pé se, kockázAtviselés kezdete

4.1. AbiztosításiszerzôdésmegkötésétaSzerzôdôírás-
beliAJÁNLATtalkezdeményezi.AmennyibenazAján-
lataBiztosítóhozbeérkezett,azAjánlatelbírálására
(kockázatelbírálás)abeérkezéstôlszámított15napáll
aBiztosítórendelkezésére.EzenidôszakalattaBiz-
tosítónak jogavanazAjánlatelfogadására,módosí-
tására,vagyelutasítására.

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

4.2. A szerzôdés a felek írásbeli megállapodásával jön
létre. Amennyiben a biztosító szerzôdô ajánlatára a
rendelkezéséreállótizenötnaponbelülnemnyilatko-
zik,aszerzôdésakockázatelbírálásiidôelteltétköve-
tônapon,azajánlatszerintitartalommaljönlétre,az
ajánlatnakabiztosítórészéretörténtátadásaidôpont-
járavisszamenôhatállyal,feltéve,hogyazajánlatota
jogviszonytartalmáravonatkozó,jogszabálybanelôírt
tájékoztatásbirtokában,abiztosítóáltalrendszeresí-
tettajánlatilaponésadíjszabásnakmegfelelôentet-
ték.Abiztosításiszerzôdésakkorislétrejön,haaBiz-
tosító a hozzá beérkezett Ajánlatra 15 napon belül
írásbannemnyilatkozik.

4.2.1. ABiztosító–aSzerzôdôvelelôreegyeztetettidôpont-
ban– jogosultmegszemlézniagépjármûvet, többek
között:
•azállapotára,
•afelszereltségére,
•akorábbanmárjavítottés/vagyafelméréskorisérü-
léseire,

•a vagyonvédelmi berendezéseinek mûködôképes-
ségére,

•agépjármûzárainaképségéreés
•a bemutatott, gyártó által rendszeresített kulcsok
eredetiségére,darabszámára

vonatkozóan.

Abiztosított,illetveaszerzôdôköteleslehetôvétenni
abiztosítószámáraaszemleelvégzésétabiztosító
javaslata szerinti, lehetô legkorábbi idôpontban, de
legkésôbbazajánlataláírásátólszámított30.napig.

AszemlérôlSZEMLELAPésfotók(szemledokumen-
tumok)készülnek,melyekaSzerzôdésrészétképe-
zik.

4.2.2. AmennyibenaBiztosítóazAjánlatotmódosításokkal
fogadjael,azAjánlattólvalólényegeseltérések ese-
ténaBiztosítóerrea tényreaSzerzôdô figyelméta
Kötvénykiadásakorírásbanfelhívja.

AmennyibenazAjánlattóleltérôKötvény tartalmáta
Szerzôdôtizenötnaponbelülnemkifogásolja,aszer-
zôdésaKötvénytartalmaszerintjönlétre.

E rendelkezést lényegeseltérésekrekizárólagakkor
lehetalkalmazni,haabiztosítóazeltérésreaszerzô-
dôfigyelmétakötvény,illetveafedezetetigazolódo-
kumentumkiszolgáltatásakorírásban,különisfelhívta.
Amennyibenafelhíváselmarad,aszerzôdésazaján-
lattartalmánakmegfelelôenjönlétre.

4.3. A Biztosító írásbeli elutasítása esetén a biztosítási
szerzôdésnemjönlétre. ABiztosítóazidôközbenbe-
érkezettdíjatkötelesabeérkezéstôlszámított15na-
ponbelülvisszafizetniaSzerzôdôrészére.

4.4. Hatálybalépés
AbiztosításiszerzôdésazAjánlataláírásánaknapján
léphatályba.

4.5. Kockázatviselésikezdet

4.5.1. A kockázatviselés kezdete szemleköteles gépjármû
esetében a szemle elvégzését követô nap 0 órája,
nemszemlekötelesgépjármûeseténazAjánlatalá-
írásátkövetônap0órája,amennyibenettôleltérôidô-
pontotazAjánlatonnemjelöltekmeg.

4.5.2. Azonnalikockázatviselés:
Aszerzôdôigényelheti,hogyabiztosítóabiztosítási
szerzôdésmegkötésekor óra perc pontossággal, az
Ajánlatfelvételétkövetôenazonnalkezdjemegakoc-
kázatviselést. Ilyenesetbenakockázatviselésakkor
kezdôdikmegazonnal,haaz–egyébkéntszemlekö-
teles–gépjármûszemléjétabiztosításmegkötésével
egyidôbenelvégeztékésaszerzôdésutóbblétrejön.

4.5.3. Szerzôdô felekmegállapodhatnakakockázatviselés
megkezdésénekaSzemlétkövetônaptóleltérô,ké-
sôbbiidôpontjábanis.Ebbenazesetbenakockázat-
viselésmegkezdéséneknapjaazAjánlatonmegjelölt
nap0órája,amennyibeneddigazidôpontigaszem-
lételvégezték,ésaszerzôdésislétrejött.

4.5.4. Amennyibenaszemleaszerzôdônek,illetveabizto-
sítottnak felróható ok miatt az Ajánlat aláírásának
napjátkövetô30.napignemvalósulmeg,aBiztosító
akockázatviselésmegkezdésénekelmaradásamiatt,
elállhataszerzôdéstôl.Ebbenazesetbenabiztosítás
azAjánlataláírásánaknapjáravisszamenôlegesha-
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tállyalmegszûnik, aBiztosítóazesetlegesenmegfi-
zetettbiztosításidíjakatvisszautaljaaszerzôdônek.

4.6. Abiztosításmegkötéseésakockázatviselésmegkez-
dése közötti idôszakban esetlegesen bekövetkezett
casco káreseményre a jelen biztosítási szerzôdés
nemnyújtfedezetet.

4.7. Szerzôdésmódosításavagyfelmondása
aBiztosítórészérôl
Amennyibenabiztosítóaszerzôdéskötésutánszerez
tudomástaszerzôdéstérintôlényegeskörülmények-
rôl,vagyazokváltozásáról,ésezekakörülményeka
biztosításikockázatjelentôsnövekedéséteredménye-
zik,atudomásszerzéstôlszámítotttizenötnaponbe-
lüljavaslatottehetaszerzôdésmódosítására,vagya
szerzôdéstharmincnapraírásbanfelmondhatja.Haa
szerzôdô fél a módosító javaslatot nem fogadja el,
vagyarraannakkézhezvételétôlszámítotttizenötna-
ponbelülnemválaszol,aszerzôdésamódosítójavas-
lat közlésétôl számított harmincadik naponmegszû-
nik,haabiztosítóerreakövetkezményreamódosító
javaslatmegtételekoraszerzôdôfélfigyelmétfelhívta.

4.7.1. Akockázatotjelenfeltételekértelmébennemvállalja
aBiztosító,többekközött
•avagyonvédelmiberendezésekhiányavagysérülése;
•több, korábban már sérült és javított karosszéria
elemmegléte;

•több,abiztosításmegkötéskorismeglévô,sérült,ja-
vítatlankarosszériaelem,tartozékmegléteesetén.

5. A biztosítás tArtAmA

5.1. A biztosítási szerzôdés határozatlan idôtartamra jön
létre.

5.1.1. Abiztosításiidôszakegyév.Abiztosításévfordulója
ajelencascoszerzôdésbenisbiztosítottgépjármûre,
a jelen szerzôdéssel egyidôben kötött, vagy a jelen
szerzôdésmegkötésekormármeglévôkötelezôfele-
lôsségbiztosítás biztosítási idôszakánakelsônaptári
napja,amelyegybenasoronkövetkezôidôszakkez-
deteis.AmennyibenaBiztosítónálacascoszerzôdés-
kötéskor már van érvényes kötelezô gépjármû-fele-
lôsségbiztosításazadottgépjármûre,azelsôbiztosí-
tásiidôszakegyévnélrövidebbtartamú,törtidôszak
lesz.

6. A szer zô dés meg szû né se,
A koc ká zAt vi se lés vé ge

6.1. Aszerzôdésfelmondása
Aszerzôdésbármelyikfélrészérôlírásban,abiztosí-
tásiidôszakvégére,legalább30nappalazévforduló
elôttmondhatófel.FelmondáseseténaBiztosítókoc-
kázatviselése a biztosítási idôszak utolsó napjának
24.órájávalmegszûnik.

6.2. Érdekmúlás
Abiztosítottgépjármûtulajdonjogánakvagyüzemel-
tetésijogánakátruházásával,illetveagépjármûneka

forgalombóltörténôideiglenesvagyvéglegeskivoná-
sával jelen szerzôdésmegszûnik, a kockázatviselés
utolsónapjaazadottváltozásnapja.

6.2.1. Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama
alatt a biztosítási esemény bekövetkezése bármely
okbóllehetetlennévált,aszerzôdésazeseménybe-
következésenapjának24.órájávalszûnikmeg.

6.3. Díjnemfizetés
Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetik
meg,abiztosító–akövetkezményekretörténôfigyel-
meztetésmellett–aszerzôdôfeletafelszólításelkül-
désétôl számított harmincnapos póthatáridô tûzésé-
velateljesítésreírásbanfelhívja.Apóthatáridôered-
ménytelen elteltével a szerzôdés az esedékesség
napjáravisszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,haa
biztosítóadíjköveteléstkésedelemnélkülbíróságiúton
érvényesíti.Aszerzôdôelôzetesfelhatalmazásaalap-
ján a biztosító – jelen pont szerinti felhívási kötele-
zettségének– jogosultaszerzôdôáltalmegadotte-
mailcímreküldöttértesítésútjánelegettenni.

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

Abbanazesetben,haaszerzôdésafolytatólagosdíj
megnemfizetésekövetkeztébenszûntmeg,aszerzôdô
fél amegszûnésnapjától számított százhúsznapon
belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés
helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a
megszûntszerzôdésfeltételeiszerinthelyreállíthatja,
feltéve,hogyakorábbanesedékesséváltbiztosítási
díjatmegfizetik.

6.4. KGFBszüneteltetés
Amennyibenagépjármûvetaforgalombólideiglenesen
kivonják–ésemiattakötelezôgépjármû-felelôsség-
biztosítás szünetel –, jelen biztosítási szerzôdés az
ideigleneskivonáselsônapjávalmegszûnik.

6.5. Elállás
Amennyibenaszemleaszerzôdônek,illetveabizto-
sítottnak felróható ok miatt az Ajánlat aláírásának
napjátkövetô30.napignemvalósulmeg,aBiztosító
akockázatviselésmegkezdésénekelmaradásamiatt,
elállhataszerzôdéstôl.Ebbenazesetbenabiztosítás
azAjánlataláírásánaknapjáravisszamenôlegesha-
tállyalmegszûnik, aBiztosítóazesetlegesenmegfi-
zetettbiztosításidíjakatvisszautaljaaszerzôdônek.
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7. biz to sí tá si ese mé nyek,
biz to sí tott koc ká zA tok

7.1. ABiztosítóazalábbiBIZTOSÍTÁSIESEMÉNYekre–
7.2.–7.5pontok–nyújtszolgáltatást.

7.2. Töréskárnakminôsül
agépjármûbenbármilyenkívülrôlható,hirtelenfellé-
pô,erôhatásáltalkeletkezetttörés,rongálódás,vagy
egyébsérülés,kivévea7.4.pontszerintiüvegkárokat.

7.2.1. Eszerzôdésifeltételekvonatkozásábannemminôsül-
nektöréskárnakagépjármûellopásával,önkényesel-
vételével, elrablásával, valamint az e cselekmények
kísérletével összefüggésben keletkezett sérülések.
Ezeklopáskárnakminôsülnek.

7.3. Elemikárnakminôsül
a gépjármûvet közvetlenül károsító villámcsapás, a
Mercali-Sieberg táblázatalapján legalább5-ös foko-
zatúnakjelzettföldrengés,földcsuszamlás,kô-ésföld-
omlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti épít-
ménybeomlása, legalább15m/ssebességûszélvi-
har,0,5mm/percvagy30mm/24óraintenzitástmeg-
haladófelhôszakadás,árvíz,egyébvízelöntés,jégve-
rés,lezúdulóhótömegéshónyomás(atovábbiakban:
elemikár).

Tûzkárnakminôsül
abiztosítottgépjármûvetkárosítótûzvagyrobbanás
általokozottkár(atovábbiakban:tûzkár).

7.3.1. Eszerzôdésifeltételekvonatkozásábannemminôsül
tûzkárnakagépjármûellopásával,önkényeselvételé-
vel,elrablásával,valamintazecselekményekkísérle-
tévelösszefüggésbenkeletkezetttûz.Ezlopáskárnak
minôsül.

7.4. Üvegkárnakminôsül
bármilyenkívülrôlható,hirtelenfellépô,erôhatásáltal,
kizárólagagépjármûszélvédôin,ablak-éscserélhe-
tô fényszóróüvegeiben keletkezett törés, rongálódás
vagyegyébsérülés.

7.4.1. Eszerzôdésifeltételekvonatkozásábannemminôsül
üvegkárnakazablaktörlôokoztakarcolásésazegy-
beépítettlámpatestnemcserélhetôüvegeinek,illetve
azüvegtetôsérülése.

7.5. Lopáskárnakminôsül
alezártgépjármûvagyagépjármûalkatrészeinek,tar-
tozékainakellopása,elrablása,ezekkelösszefüggés-
bentörténômegrongálásaésazilyencselekmények-
kel,valamintagépjármûönkényeselvételévelössze-
függésbenkeletkezettfizikaikárosodás(atovábbiak-
banlopáskár).

8. díj fi ze tés

8.1. Abiztosításidíj
ALENDÜLETSTARTCASCO díjaszerzôdéskötés-
korakockázatviselésidôpontjábanhatályosdíjszabás
alapjánkerülmeghatározásra.

8.2. Abiztosításidíjmegfizetése
Abiztosításévesdíjú,afelekmegállapodhatnakadíj
negyedéves,félévesrészletekbentörténômegfizeté-
sébenis.

8.2.1. Negyedéves,féléves,évesdíjfizetésigyakoriságese-
ténadíjrészlet, illetveadíjannakaz idôszaknakaz
elsônapjánesedékes,amelyrevonatkozik.

8.2.2. Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdésé-
neknapjánesedékes.

8.2.3. AzLSCszerzôdéselsôbiztosításiidôszakravonatko-
zó díját a kockázatviselés megkezdésekor hatályos
díjszabásalapjánállapítjamegaBiztosító.

8.2.4. AmennyibenameglévôKGFBszerzôdésmellémeg-
kötött LSC szerzôdés kockázatviselésénekmegkez-
dése(díjfizetéskezdete)ésaszerzôdésenmegjelölt
évfordulóközöttiidôszak60nap,vagyannálrövidebb,
akkorazelsôévfordulóigaszerzôdéskötésévétmeg-
elôzônaptáriévbenhatályosdíjszabásalapján,míg
az évfordulótólmár a szerzôdéskötés évében hatá-
lyosdíjszabásalapjánszámoljukadíjat.

8.2.5. ALENDÜLETSTARTCASCO biztosításnálafizeté-
si gyakoriságmegegyezika kötelezôgépjármû-fele-
lôsségbiztosításiszerzôdésbenvállaltdíjfizetésigya-
korisággal.

8.3. Abiztosításidíjmódosulásaabiztosításiidôsza-
kokközben
Az egyes biztosítási idôszakokban a LENDÜLET
STARTCASCO biztosításdíjaaSzerzôdôadatainak,
illetvebonuszbesorolásánakmódosulásaeseténvál-
tozikmeg.

8.3.1. AmennyibenazonbanazLSCszerzôdésbenbiztosí-
tottgépjármûreaBiztosítónálmeglévôkötelezôgép-
jármû-felelôsségbiztosításmegszûnik,aLENDÜLET
STARTCASCO biztosítási díjamegkétszerezôdika
kötelezôgépjármû-felelôsségbiztosításmegszûnését
követônaptárihónap1.napjától.

8.4. ABiztosítótmegilletôdíjaszerzôdés
érdekmúlásaesetén

8.4.1. Amennyibenabiztosításiszerzôdésa tulajdonviszo-
nyokban, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett
üzembentartó személyében bekövetkezett változás
miattszûnikmeg,aBiztosítótazérdekmúlásnapjáig
járódíjilletimeg.

8.4.2. Amennyibenabiztosításiszerzôdésabiztosításiese-
ménybekövetkezésemiattszûnikmeg,aBiztosítóta
teljes biztosítási idôszakra vonatkozó díj megilleti,
amitaBiztosítóakifizetendôkártérítésiösszegbôlle-
vonhat.

8.5. Díjmódosításaévfordulókor

8.5.1. ABiztosítójogosultarra,hogyaköltségeketésaszol-
gáltatástbefolyásolótényezôk,ígykülönösen:
•abiztosításiszolgáltatásátérintôközterhek,

LSC_21111_F_20200701
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•azalkatrészárak,
•aszervizdíjak,vagy
aveszélyközösségkárgyakoriságának,illetveátlagká-
ránakazévfordulótmegelôzô1évesidôszakbanbe-
következett, jelentôs – legalább 20%-ot meghaladó
mértékû–megemelkedéseesetén,amegváltozottkö-
rülményekkelarányos,delegfeljebb50%-osdíjeme-
lésre javaslatot tegyen a következô biztosítási idô-
szakravonatkozóhatállyal.

ABiztosítókötelesamódosítottdíjróllegalább45nap-
palazújbiztosításiidôszakkezdeteelôttírásbanér-
tesíteniaSzerzôdôt.

8.5.2. ASzerzôdôaBiztosító felé jelezhetiaszerzôdéssel
kapcsolatos díjfizetési gyakoriságra és a díjfizetés
módjáravonatkozómódosításiigényét.ABiztosítóa
módosításiigénytlegkorábbanakövetkezôdíjfizetési
gyakoriságnál teljesítheti, ha az igény a következô
gyakoriságelôtt30nappalbeérkezikésnemellenté-
tesajelenfeltételekkel.

9. A szer zô dô és A biz to sí tott köz lé si
és vál to zás-be je len té si kö te le zett sé ge

9.1. A Szerzôdôt és a Biztosítottat KÖZLÉSI KÖTELE-
ZETTSÉGterheli,melynekértelmébenaszerzôdés-
kötéskorkötelesekabiztosításelvállalásaszempont-
jából lényeges minden olyan – így többek között a
gépjármûállapotával,agépjármûhasználatávalkap-
csolatos–körülménytaBiztosítóvalközölni,amelye-
ketismertekvagyismerniükkellett.ABiztosítóírásban
feltettkérdéseireadott,avalóságnakmegfelelôvála-
szaikkalaSzerzôdôilletveaBiztosítottaközlésikö-
telezettségüknekelegettesznek.Akérdésekmegvá-
laszolatlanulhagyásaönmagábannemjelentiaköz-
lésikötelezettségmegsértését.

9.2. ASzerzôdônekésaBiztosítottnakVÁLTOZÁS-BEJE-
LENTÉSIKÖTELEZETTSÉGEvan.

AzAjánlatonésaKötvényben feltüntetett – különö-
senazalábbfelsorolt–adatokbanbekövetkezettvál-
tozásokatírásban,15naponbelülbekell jelentenia
Biztosítónak.
Ígybekelljelenteni:

a) minden,azAjánlatonvagyaKötvénybenszereplô
név, lakcím (székhely, telephely cím), személyes
adatmegváltozását,

b) a gépjármû rendszámának, alvázszámának, mo-
torszámánakmegváltozását,

c) a gépjármû mûszaki tulajdonságainak (pl. hajtó-
anyag),felszereltségénekmegváltozását,

d) a gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett válto-
zást,

e) agépjármûtaxiként,vagybérgépjármûként,vagy
árufuvarozásrahasználteszközkéntvalóüzemel-
tetésénekmegkezdését,

f) agépjármûkulcsainak(ezthelyettesítôelektronikus
eszköznek)darabszámábanbármelyokbóltörtént
változást–ideértvetöbbekközöttazeltûnését,el-
vesztését,másolását,

g) az ajtózárak, a kormányzár vagy a riasztó illetve
lopásgátlószerkezetcseréjét,

h) a gépjármû forgalomból történô ideiglenes vagy
véglegeskivonását,

i) azt,hogyagépjármûvetkártérítésvagyegyébkö-
telezettségbiztosítékakéntlekötötték.

j) abiztosításmegkötésekorzáradékbafoglaltsérü-
léskijavítását.

k) amennyibenabiztosítottszemélyjelenszerzôdés-
benbiztosítottgépjármûvelkapcsolatoskárigényét
másbiztosításiszerzôdésalapjánisérvényesíteni
kívánja.

9.3. Aközlésre-illetôlegváltozás-bejelentésreirányulókö-
telezettségmegsértéseesetébenaBiztosítószolgál-
tatásikötelezettségenemállbe,kivéve,haaszerzô-
dôfélbizonyítja,hogyazelhallgatottvagybenemje-
lentettkörülménytaBiztosítóaszerzôdéskötéskoris-
merte,vagyaznemhatottközreabiztosításiesemény
bekövetkeztében vagy a kár nagyságának alaku-
lásában.

9.4. Aközlésreésváltozásbejelentésreirányulókötelezett-
ségegyarántterheliaszerzôdôfeletésabiztosítottat,
egyiküksemhivatkozhatolyankörülményre,amelyet
bármelyikükelmulasztottabiztosítóvalközölni,noha
arról tudniakellett,ésazközlésrevagybejelentésre
köteleslettvolna.

9.5. Amennyibenaszerzôdéstöbbvagyontárgyravonatko-
zik,ésaközlésivagyváltozásbejelentésikötelezettség
megsértéseezekközülcsakegyesekkelösszefüggés-
benmerülfel,abiztosítóaközlésrevagyaváltozás
bejelentésére irányulókötelezettségmegsértésérea
többivagyontárgyeseténnemhivatkozhat.

10. ki zá rá sok

10.1. ABiztosítónemtekintibiztosításieseménynek (lásd
7.pont)ésemiattnemnyújt szolgáltatást (kárkifize-
tést):

a) azokraakárokra,amelyekfelkelés,tüntetés,zavar-
gás,sztrájk,terrorcselekmény,háborúkövetkezté-
benkeletkeztek,függetlenülattól,hogyazemlített
eseményekhivatalosformában(pl.engedély,had-
üzenet)zajlottakle,

b) radioaktívsugárzásáltalokozottkárokra,
c) a nembaleseti jelleggel bekövetkezett károsodá-

sokra (többek között mûszaki hiba, szerelés, el-
használódás,fagyásstb.),

d) avontatásközbenbekövetkezettsérülésekre,
e) agépjármûbenszállítottgyúlékony,robbanó,maró,

korrodálóanyagokáltalelôidézett,vagyáltaluksú-
lyosbított károkra (a kársúlyosbítás mértékének
megfelelôrészére),

f) a gépjármû balesetével összefüggô környezet-
szennyezésikárokra,

g) agépjármûbenmûszaki hibamiatt bekövetkezett
biztosításieseményvonatkozásábanamûszakihi-
básalkatrészekjavítására,cseréjére,

h) ha a gépjármûvön engedélyhez kötött átalakítást
végeztek,deaszükségesengedélytakáresemény
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elôttnemszereztékmeg,ésakáreseményössze-
függésbenvanazátalakítással,

i) agépjármûolyanfelszereléseibenkeletkezettká-
rokra,amelyeketazérvényesjogszabályielôírások
tiltanak,vagykülönengedélyhezkötnek,deaszük-
ségesengedélytakáreseményelôttnemszerezték
meg, és a káresemény összefüggésben van az
elôírásokmegszegésével,

j) a gépjármûbôl szerelés nélkül kivehetô audiobe-
rendezésellopásamiattikárra,

k) a gépjármûbe történô ki- és bepakolás, rakodás
közben,annakkövetkezményekéntagépjármûben
ésmásvagyontárgyakbankeletkezettkárokra,

l) agépjármûvönszállítotttárgyakelmozdulásamiatt,
aszakszerûtlen rögzítéskövetkeztébenagépjár-
mûbenésmásvagyontárgyakbankeletkezett ká-
rokra,

m) agépjármûbenvagya raktérbenelhelyezettesz-
közökre,tárgyakra,agépjármûbenülôkszemélyes
használatitárgyaira,mindazontárgyakra,amelyek
nemagépjármûkötelezôfelszereltségéheztartoz-
nak,

n) agépjármûsérülésmiattiértékcsökkenésére,
o) agépjármûhasználatkiesésemiattvagyagépjár-

mûpótlásaérdekébenfelmerültjárulékoskárokra,
költségekre (pl.: elmaradt haszon, bérgépjármû
igénybevétele,újgépjármûbeszerzésévelkapcso-
latosköltségek),

p) aBiztosítóáltaljavíthatónakítéltalkatrészkicseré-
léseeseténfellépôtöbbletköltségre,

q) agépjármûüzem-éskenôanyagaibankeletkezett
károkra,

r) a gépjármûrôl leszerelt alkatrészekben, tartozé-
kokbankeletkezettkárokra,

s) agépjármûkarosszériájánelhelyezetthirdetéseket,
matricákatértkárokra,

t) a gépjármûvet sporteszközként való használat,
vagyversenyzéssoránértkárokra.

11. men te sü lé sek

Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyakártjogellenesen,szándékosvagysúlyosan
gondatlanmagatartással

a)aSzerzôdôfélvagyaBiztosított;
b)a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk,

üzletvezetésrejogosulttagjukvagymegbízottjuk;
c)vagyabiztosítottjogiszemélyügyvezetésénekvagy

szakmaivezetésénekvezetôbeosztásútisztségvi-
selôje, vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére
jogosított tagja, munkavállalója vagy megbízottja
okozta.

MentesülaBiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyaBiztosított,illetveaSzerzôdôkármegelôzési
vagykárenyhítésikötelezettségétfelróhatóanmegsértette.A
mentesülésolyanmértékû,amilyenmértékbenazösszefügg
akötelezettségmegszegésével.

12. kármegelôzési, kár eny hí té si
kötelezettség

12.1. ASzerzôdôfélésaBiztosítottakármegelôzéseér-
dekébenazadotthelyzetbenáltalábanelvárhatóma-
gatartást köteles tanúsítani, különös tekintettel az
alábbiakra:

a)kötelesgondoskodniabiztosítottgépjármûbeépí-
tett vagyonvédelmi berendezéseinek mûködôké-
pességérôl,

b)kötelesgondoskodniazôrizetlenülhagyottgépjár-
mû szakszerû rögzítésérôl, az utastér és a cso-
magtérszakszerûlezárásáról,

c)köteles gondoskodni a sérült,megrongálódott zá-
rakkésedelemnélkülikijavításáról,

d)vagyonvédelemiberendezések,azajtók,ablaküve-
geksérüléseeseténkötelesgondoskodniabiztosí-
tottgépjármûbiztonságoselhelyezésérôl,tárolásá-
ról,illetveezekkijavításáról,

e)köteles megôrizni és biztonságos – jogosulatlan
személyekszámáranehezenhozzáférhetô–helyen
tárolniabiztosítottgépjármûgyártójaáltalrendsze-
resített,egyébirántaszerzôdésmegkötésekorbe
ismutatottdb-számú,eredetikulcsokat,továbbáa
gépjármûforgalmiengedélyét,

f)atudomásrajutástkövetôenköteleshaladéktalanul
értesíteni a biztosítót a gépjármû indítókulcsának
és/vagyforgalmiengedélyénekelvesztéseesetén.

12.2. A Szerzôdô és a Biztosított köteles a kárt az adott
helyzetbenelvárhatómódonenyhíteni,továbbáaBiz-
tosítókárenyhítésrevonatkozó,alábbiutasításaitbe-
tartani.részlegeslopáskáresetén,továbbákülföldön
bekövetkezett bármilyen kárnál, kárenyhítési tevé-
kenység(pl.:külföldöntörténôszükségjavítás)csaka
Biztosítóvaltörténtelôzetesegyeztetéstkövetôenvé-
gezhetô,kivéveazokatazeseteket,melyekbenakár-
enyhítés érdekében végzendô tevékenységek elha-
lasztása jelentôsenbefolyásoljaakárenyhítési tevé-
kenységsikerét.

Akárenyhítésszükségesköltségeiakkor isabiztosítót ter-
helik,haakárenyhítésnemvezetetteredményre.

13. A kár ese mény be je len té se

13.1. Kárbejelentésideje
ASzerzôdônek/Biztosítottnakakárt,annakészlelését
követôen haladéktalanul, de legkésôbb 2munkana-
ponbelülírásbanbekelljelentenieaBiztosítónak.A
Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be,
amennyibenaSzerzôdô/Biztosítottazelôírtkötelezett-
ségetnem teljesíti, ésemiatt lényegeskörülmények
kideríthetetlennéválnak.

13.2. Kárbejelentésmódja
AbejelentésszemélyesenaBiztosítóügyfélszolgálati
irodájában(1108Bp.,Venyigeu.3.),telefonon(0036-
1-433-1180/3), faxon (0036-1-433-1182), levélben
(levélcím ugyanaz), illetve elektronikus úton a
kar@kobe.huilletvewww.kobe.hucímentehetômeg.
ASzerzôdônek/BiztosítottnakatûzkártaTûzvédelmi
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Hatóságnál,teljesvagyrészlegeslopáskártarendôr-
ségenishaladéktalanulbekelljelentenie.

13.2.1. Külföldön történt káreseményt is a 13.1. pontban
megadottidônbelülbekelljelenteniabiztosítóhoz.A
kárbejelentéshezmindenesetbencsatolnikellaszük-
ségjavítás elvégzésének indokoltságát alátámasztó
ésazadottkárhelyínenkészült, legalább2db fény-
képfelvételt,amelyrôlagépjármûésasérülésisegy-
értelmûenbeazonosítható.

Akárbejelentésalapjánabiztosítóköteleseldönteni,
hogyhozzájárul-e,éshaigen,milyenmértékigasé-
rült gépjármû külföldön történô szükségjavításához,
vagycsakahazaérkezésután,itthonjavíthatómega
gépjármû.

SZÜKSÉGJAVÍTÁSNAKminôsülagépjármûmozgás-
képességének helyreállítása és a közlekedésbizton-
ságiszabályoknakmegfelelôüzemeltetésbiztosítása.
Amennyibenajavításabiztosítóbeleegyezésénekhi-
ányábanmégismegtörténik,abiztosítóakülföldiésa
hazaijavításátlagosdíjtételei,alkatrészáraiközöttfel-
merülttöbbletköltségetnemtérítimeg.

13.3. Akárrendezéshezszükségesdokumentumok
A biztosító a szolgáltatási igények elbírálásához a
szolgáltatásravalójogosultság,ajogalap,valaminta
biztosításiszolgáltatásmértékénekmegállapításához
szükségesdokumentumokatjogosultbekérniazigény
érvényesítôjétôl.

13.3.1. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez min-
denesetbenkötelezôenbenyújtandódokumentumok:
•teljeskörûenkitöltött,aláírtkárbejelentôlap;
•lakcímetigazolóhatóságiigazolványmásolata;
•adóazonosítószámotigazolódokumentummásolata;
•nemtermészetesszemélybiztosítotteseténaláírási
címpéldány;

•biztosítottgépjármûforgalmiengedélyénekmásolata;
•a káresemény idôpontjában a gépjármûvet vezetô
személyvezetôiengedélyénekmásolata;

•abiztosítottgépjármûtörzskönyve,ennekhiányában
afinanszírozóletétinyilatkozata.

13.3.2. Abejelentettkáreseményspeciáliskörülményeitôfüg-
gôen,a fentieken túlbiztosítóalábbidokumentumok
benyújtásátkéri:

13.3.2.1.Lopás,részlopás,rablásésrongáláskárokesetén:
•rendôrségifeljelentés,illetveazeljárásmegindításá-
rólszólójegyzôkönyvmásolata;

•a nyomozást felfüggesztô, illetve megszüntetô
rendôrségivagyügyészségihatározat;

•abiztosítottjármûforgalombóltörténôátmenetikizá-
rásárólszólóhatározat;

•abiztosított jármûvásárlási számlája (amennyiben
rendelkezésreáll);

•abiztosított jármûszervizkönyve(amennyibenren-
delkezésreáll).

13.3.2.2.Törés-,elemi-ésüvegkármiattbekövetkezett jár-
mûsérülésesetén:
•javításiárajánlat;

•javításiszámla,számlarészletezô,alkatrész-beszer-
zésibizonylat;

•javítóimeghatalmazás;
•rendôrségitájékoztató,igazolásvagyhatározat;
•tûz-ésrobbanáskáreseténazeljáróhatóságigazo-
lásavagyazilletékesjegyzôhatározata,tûzvizsgá-
latijelentés;

•sérült gépjármû szállíttatása esetén a szállítási
számlaésafuvarlevél;

•tároláseseténtárolásiszámla;
•biztonsági,életvédelmiberendezéseketértkárese-
téntípusazonosmárkaszervizáltalkiállítottbeszer-
zésiésbeszerelésiszámla.

13.3.2.3.Totálkáresetén:
•javításiárajánlat;
•biztosítottjármûszervizkönyve(amennyibenrendel-
kezésreáll);

•biztosított jármû vásárlási számlája (amennyiben
rendelkezésreáll);

•roncsértékesítésadásvételiszerzôdése;
•rendôrségitájékoztató,igazolásvagyhatározat;
•tûz-vagyrobbanáskáreseténtûzvizsgálatijelentés.

13.4. A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésével
keletkezô károk és költségek térítését a fentiekben
részletezettdokumentumokbemutatásánkívül,további
okiratok,igazolásokbemutatásátólnemteszifüggôvé.

13.5. Afentiekbenfelsoroltdokumentumokatmindeneset-
benmagyar nyelven kell a biztosító rendelkezésére
bocsátani.Amennyibenvalamely,akárigényérvénye-
sítéséhez szükséges dokumentum magyar nyelven
nem áll rendelkezésre, annak fordítási költsége az
igényérvényesítôjétterheli.

13.6. Abiztosítóaszolgáltatásiigényelbírálásáhozabecsa-
tolt iratokat, dokumentumokat ellenôrizheti, illetve a
kárigényelbírálásáhozegyébiratokatésdokumentu-
mokatmagaisbeszerezhet.

13.7. Abiztosító szolgáltatása teljesítésénekesedékessé-
gét csak olyan okirat bemutatásától teheti függôvé,
amelyabiztosításieseménybekövetkezésének iga-
zolásához,illetveateljesítendôszolgáltatásmértéké-
nekmeghatározásáhozszükséges.Abiztosításiszol-
gáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett
biztosításieseménytekintetébenindultszabálysértési
eljárásjogerôsbefejezéséhez,illetveabüntetôeljárás-
nak a bíróság jogerôs ügydöntô határozatával vagy
véglegesséváltnemügydöntôvégzéséveltörténôbe-
fejezéséhez,valamintazügyészségnekvagyanyo-
mozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés
vagyközvetítôieljáráscéljábóltörténôfelfüggesztés-
rôlszóló,illetvetovábbijogorvoslattalnemtámadható
eljárást megszüntetô határozata meghozatalához a
biztosítónemkötheti.

13.8. Abiztosított,illetôlegakárosult–afentiekbenrészle-
tezettdokumentumokköréntúl–jogosultakárokés
költségekegyébokmányokkal,dokumentumokkaltör-
ténô igazolására is a bizonyítás általános szabályai
szerintannakérdekében,hogykövetelésétérvénye-
síthesse.
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13.9. A biztosított gépjármû eltulajdonítása esetén át kell
adni a biztosító részére valamennyi – a szerzôdés
megkötésekor rögzített darabszámú – indítókulcsot,
továbbá a jármû nyitásához, indításához szükséges
egyébtartozékok(kulcsok,indítókártya,riasztó-vagy
lopásgátló berendezés mûködtetéséhez szükséges
eszközök, távirányítók), audio berendezésének ello-
pásaeseténazeltulajdonítottberendezéslopáselle-
nivédelmétszolgáló,levehetôalkatrészét.

13.10. Kárfelvétel
Akárbejelentéstkövetôenabiztosítókárszemlétvé-
gezabiztosítottalegyeztetetthelyszínenésidôpont-
ban,legfeljebbakárbejelentéstkövetô5munkanapon
belül.Asérültjármûrôlkárfelvételijegyzôkönyvésfo-
tókkészülnek.

14. elévülés

Aszerzôdésbôleredôkártérítésiigényekelévülésiidejeegy
év.

15. biz to sí tá si szol gál tA tá sok

15.1. Abiztosítottgépjármûpótlásiköltségének
megtérítése(TOTÁLKÁR)
Agépjármûpótlásiköltségeabiztosítottgépjármûkár-
esemény idôpontjábanfennálló,magyarországipiaci
értéke,delegfeljebbamagyarországiEurotaxkataló-
gusalapjánszámítottérték,melybeabiztosításmeg-
kötésekorrögzítettelôzménykárokésazEurotaxér-
tékelésimódszertana szerint számított korrekciók is
beszámításra kerülnek. A Biztosító a gépjármû kár-
idôpontiértékéttérítimegazújgépjármûbeszerzésé-
velkapcsolatos,járulékosköltségeknélkül.

a) gazdaságitotálkáresetén,amikorabiztosítottgép-
jármûabiztosításieseménykövetkeztébenolyan
mértékben károsodik, hogy helyreállítása nem
gazdaságos,

b) mûszaki totálkáresetén,amikorabiztosítottgép-
jármûaforgalombiztonságikövetelményeinekmeg-
felelôennemállíthatóhelyre,

c) haabiztosítottgépjármûvetellopták,vagyelrabol-
tákésnemkerültmeg.

15.2. Maradványérték(RONCSÉRTÉK)
Abiztosítóa15.1.pont szerintmegállapított káridô-
ponti értékbôl minden esetben levonja a gépjármû
maradvány(roncs)értékét.Abiztosítóaroncsotnem
vesziát.

15.2.1. Aroncsforgalombólvalókivonásáhozabiztosítóelô-
zeteshozzájárulásaszükséges.Amennyibenaforga-
lombólvalókivonásabiztosítóírásbelihozzájárulása
nélkültörténikmeg,abiztosítóaroncsértéketúgyál-
lapítja,meg,minthaaforgalombólvalókivonásnem
történtvolnameg.

Amaradvány értékénekmegállapítása úgy történik,
hogyabiztosítóamaradványértékérevonatkozóan
legalábbkétegyüttmûködôpartnerétôlárajánlatotkér.

15.2.2. Agépjármûtulajdonosának lehetôségevanamaga-
sabbvételiajánlatotbenyújtópartnerrészéreeladnia
roncsot,meg is tarthatja,vagymaga isértékesítheti
azt. A biztosító által teljesített kártérítési összeg a
gépjármûkáridôpontiértékénekamagasabbösszegû
vételiajánlatszerintiértékkelcsökkentettkülönböze-
tébôlkerülmegállapításra,azönrészérvényesítését
követôen.

15.3. Agépjármûhelyreállításiköltségeinektérítése
(JAVÍTHATÓKÁROK)
ABiztosítómegtérítiagépjármûbenabiztosításiese-
mény következtében keletkezett fizikai károsodások
hazaijavítómûhelybenelvégzett,szakszerûhelyreál-
lításánakszámlávaligazoltköltségétazalábbiaksze-
rint:

a)Javítási,helyreállításiköltség:
•igazolhatóan eredeti és új beépített alkatrészek
esetén amárkakereskedôi hálózat bruttó kiske-
reskedelmialkatrészáraittérítiabiztosító.

•utángyártott, vagybontott alkatrészekbeépítése
esetén,azújalkatrészárának50%-áttérítiabiz-
tosító.

b)Fényezôanyag:
•ajavítóigyakorlatbanalkalmazottkalkulációsrend-
szerek alapjánmeghatározható összegben téríti
abiztosító.

c)Munkadíj:
•ajavítóigyakorlatbanalkalmazottkalkulációsrend-
szerekalapjánmegállapíthatónormaidôkmérté-
kéig,ajavítóáltaláltalánosanalkalmazott,azügy-
felekszámáraishozzáférhetôenközzétettrezsi-
óradíjontérítiabiztosító.

15.3.1. Bizonylatokhiányábana felekabecsültkárérték te-
kintetébenMEGÁLLAPOdÁStköthetnek.

15.3.2. ABiztosító az új alkatrészekkel történô helyreállítás
költségétcsakabbanazesetbentérítimeg,haasé-
rültalkatrésznemjavítható.

15.3.3. Az üveg megjavításának költségét a Biztosító csak
számlaellenébentérítimeg.

15.3.4. ABiztosítólegfeljebbazújalkatrészhatályosAudatex
árjegyzék szerinti alkatrész árát és a hazai átlagos
szervizjavításimunkadíjatkötelesmegtéríteni.

15.3.5. Értékemelkedéslevonása
Használt állapotú gépjármû új alkatrészekkel történt
javításaeseténabeépítettújalkatrészekértéknövelô
hatásánakmegfelelôösszegetajavításiszámlaalkat-
részköltségébôllevonjaaBiztosító.Ezaszabályako-
pó-forgóalkatrészekre,agumikra,azakkumulátorra,
akipufogó-rendszerremindenesetben,akarosszéria
elemekreagépjármû6éveskorautánkerülalkalma-
zásra.

15.3.6. ABiztosítóalégzsákokésabiztonságiövekcseréjét
kizárólagszakszerviznéltörténtszámlávaligazoltbe-
szerzés és beszerelés esetén téríti meg, ha azok
egyébkéntbiztosítottak.AtérítéselôttaBiztosító jo-
gosultbeépítés-ellenôrzéstvégezni.
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15.4. Kártérítéskorlátozása
15.4.1. Amennyibenegybiztosításiidôszakonbelültöbbbiz-

tosításieseménykövetkezikbe,abiztosítóösszesítia
kifizetett szolgáltatásokat, és az összeg nemhalad-
hatjamegabiztosítottgépjármûnekazadottbiztosí-
tásiidôszakbankiszámítottértékét(15.1.).

15.4.2. Kártérítéskorlátozásaaudioberendezés
lopáskáraesetén
Agépjármûaudioberendezésénekhelyreállítási,vagy
pótlásiköltségecíménaBiztosítócsakazelôzetesen
elvégzett szemleután,aszámlával igazolt költséget
téríti,ennekhiányábanlegfeljebbazaudioberendezés
értékét,deakártérítésnemhaladhatjamegbiztosí-
tásiidôszakonkénta100.000Ft-ot.

15.5. Járulékosszolgáltatások
ABiztosítómegtérítiabiztosításieseménykövetkez-
tében felmerült indokolt, egyszeri szállítási, tárolási,
ôrzési, költségek számlával igazolt összegét, legfel-
jebb100.000Ft-osértékhatárig.

15.6. Egyébszolgáltatások

15.6.1. ABiztosítóavéglegeskárösszegterhéreELÔLEGet
fizethet.

15.6.2. AmennyibenaBiztosítottabiztosításiszerzôdésmeg-
kötéseutánazeredetikulcsokatelveszti,vagyazokat
eltulajdonítják, úgy a Biztosító a szervizben végzett
csereeseténakulcs-észárcserévelkapcsolatbanfel-
merült,számlávaligazoltköltségek50%-átmegtéríti.

15.6.3. Amennyibenazegykulcsosrendszerûgépkocsivala-
melyikzárbetétjelopás-ésrabláskár,vagyannakkí-
sérletekapcsánsérül,ésemiattszükségesséválika
zárgarnitúracseréje,úgyaBiztosítómegtérítianem
sérültzárbetétekcsereköltségének50%-át.

15.7. Aszolgáltatásteljesítése
ABiztosítószolgáltatásátakárrendezéshezszüksé-
ges utolsó irat beérkezését követô 15munkanapon
belülteljesíti.ABiztosítóakártérítésiösszegetagép-
jármûtulajdonosának,illetveaszerzôdésbenmegne-
vezett,aszolgáltatásjogosultjakéntnyilvántartottsze-
mélynekfizetiki,aszerzôdésbenszereplôesetleges
összegszerûkorlátozásokfigyelembevételével.

15.8. A biztosító által történt kárkifizetés a biztosító adott
biztosítási idôszakra vonatkozó esetleges további
szolgáltatásikötelezettségétnembefolyásolja,a15.4.
pontbanhivatkozottkorlátozásalkalmazásamellett.

16. önrészesedés

16.1. A káreseményenként megállapított kárösszegbôl a
Kötvényben meghatározott 20%, de minimum
200 000FtönrésztaBiztosítottmagaviseli (ÖNrÉ-
SZESEdÉS).

16.2. Aforintösszegbenmeghatározottönrészalattikárigé-
nyeketaBiztosítónemtérítimeg.

16.3. Eltérôönrészesedésûkártérítés

16.3.1. ABiztosítóakármértékétôlfüggetlenülaszázalékos
mértékûönrészesedéstvonjaleakártérítésiösszeg-
bôlazüvegcseréjévelhelyreállítottüvegkár(7.4.)ese-
tén.Javítássalhelyreállítottüvegkáreseténönrésze-
sedésnemkerüllevonásra.

16.3.2. Amennyiben a biztosítási esemény következtében
csak szállítási, tárolási vagy mentési költség merül
fel,aBiztosítóaszámlávaligazoltköltségbôl–avá-
lasztottszázalékosönrészlevonásaután–maximum
100.000Ft-igtérít.

16.4.3. A15.6.2.-15.6.3.pontokban,azárak/kulcsokcseréjé-
revonatkozótérítésiösszegbôlabiztosítónemvonle
önrészesedést.

17. visszA kö ve te lé si jog

17.1. ABiztosítótazáltalamegtérítettkármértékéigmegté-
rítésiigényilletimegakárokozóvalszemben,kivéve,
haakárokozóaBiztosítottalközösháztartásbanélô
hozzátartozó.

17.2. Amennyibenazellopottvagyelraboltbiztosítottgép-
jármûvagyannakalkatrészeiakárkifizetésutánmeg-
kerültek, a Biztosított (Kedvezményezett) azokra
igényt tarthat, ebbenaz esetbenazonban köteles a
Biztosító által kifizetett összeget a Biztosítónak
visszafizetni.Abiztosítottgépjármûvagyannakalkat-
részeimegkerülésérôlaBiztosított(Kedvezményezett)
haladéktalanul köteles értesíteni a Biztosítót, és 30
naponbelül nyilatkozni, hogyamegkerült biztosított
gépjármûrevagyannakalkatrészeireigényttart-e.

Amennyibeneztazelôírt idônbelül nem teszimeg,
úgyabiztosítottgépjármûvagyannakalkatrészeife-
lettirendelkezésijog,minttörvényiengedményest,a
Biztosítótilletimeg.

17.3. Haazellopottvagyelraboltgépjármûakárösszegki-
fizetéseelôttépségbenmegkerül,aBiztosítóönrész
levonásamellettmegtéríti agépjármûSzerzôdôhöz/
Biztosítotthoz történô visszaszállításának indokolt
költségét.

18. egyéb ren del ke zé sek

18.1. JelenSzerzôdésiFeltételekbennemszabályozottkér-
désekbena6:63.§(5)bekezdéskivételévelaPolgári
Törvénykönyv,továbbáahatályosmagyarjogszabá-
lyaiazirányadók.

18.2. Jelenbiztosításiszerzôdéskapcsánesetlegesenfel-
merülôpanaszokatabiztosítóközpontipanaszirodá-
jáhozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefo-
non) vagy írásban (személyesen vagymás által át-
adottiratútján,postaiúton,elektronikuslevélben):

Cím:1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím:1475Budapest,Pf.142.

LSC_21111_F_20200701
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Telefon:+36-1-433-1180
E-mail:admin@kobe.hu

18.3. A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony
létrejöttével,érvényességével,joghatásaivalésmeg-
szûnésével,továbbáaszerzôdésszegésselésannak
joghatásaivalkapcsolatosesetlegesjogvitákbírósági
eljárásonkívülirendezéséreafogyasztóírásbanpa-
nasztnyújthatbeaPénzügyiBékéltetôTestülethez.

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

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításá-
nakfeltétele,hogyafogyasztóelôzetesenabiztosító-
valközvetlenülmegkíséreljeavitásügyrendezését.

18.4. A fogyasztóvédelmi rendelkezésekmegsértéseese-
ténazMNB-hezlehetfordulnipanasszal.

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

18.5. Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbí-
rósághozisfordulhatnak,illetveafogyasztónaknem
minôsülôfélcsakbírósághozfordulhat.

18.6. 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

18.7. Biztosításititoknakminôsülmindenolyan–minôsített
adatotnemtartalmazó–,abiztosító,aviszontbiztosí-
tó, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló adat,
amelyabiztosító,aviszontbiztosító,abiztosításköz-
vetítôügyfeleinek–ideértveakárosultatis–szemé-
lyi körülményeire, vagyonihelyzetére, illetvegazdál-
kodásáravagyabiztosítóval, illetveaviszontbiztosí-
tóvalkötöttszerzôdéseirevonatkozik.

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

18.9. A18.8.pontbanmeghatározottcéltóleltérôcélbólvég-
zettadatkezeléstabiztosítócsakazügyfélelôzetes
hozzájárulásávalvégezhet.Ahozzájárulásmegtaga-

dásamiattazügyfeletnemérhetihátrány,ésannak
megadásaeseténrészérenemnyújthatóelôny.

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

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

18.12. Jelenszerzôdéskapcsánazügyfélszemélyesadatai-
nak,továbbáegészségiállapotávalösszefüggôada-
tainakkezelésérevonatkozóhozzájárulásátazaján-
lattételsoránés/vagyabiztosításiszolgáltatásigény-
bevételétközvetlenülmegelôzôenadjameg.

18.13. 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
kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt,
vagyamelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulása
nemállrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséhez
nincstörvényijogalap.

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

18.15. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik sze-
mélynek,haatörvényalapjánatitoktartásikötelezett-
ségnemállfenn,illetveabiztosítóügyfelevagyannak
törvényesképviselôjeakiszolgáltathatóbiztosításiti-
tokkört pontosanmegjelölve, erre vonatkozóan írás-
banfelmentéstad.

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

a) afeladatkörébeneljáróFelügyelettel,
b) azelôkészítôeljárástfolytatószervvel,anyomozó

hatósággalésazügyészséggel,
c) büntetôügyben,polgáriperesvagynempereseljá-

rásban,közigazgatásiperbeneljáróbírósággal,a
bíróságáltalkirendeltszakértôvel,továbbáavég-
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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) afeladatkörébeneljáróGazdaságiVersenyhivatal-
lal,

h) afeladatkörébeneljárógyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. éviCLIV. törvény

108.§(2)bekezdésébenfoglaltesetbenazegész-
ségügyiállamigazgatásiszervvel,

j) atörvénybenmeghatározottfeltételekmegléteese-
tén a titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervvel,

k) aviszontbiztosítóval,acsoportmásikvállalkozásá-
val, valamintegyüttbiztosításesetén,akockázat-
vállalóbiztosítókkal,

l) törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadottadatoktekintetébenakötvénynyilvántartást
vezetôkötvénynyilvántartószervvel,akártörténeti
nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó szervvel, to-
vábbáajármûnyilvántartásbannemszereplôgép-
jármûvekkel kapcsolatos közúti közlekedési igaz-
gatásifeladatokkalösszefüggôhatóságiügyekben
a közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a
közútiközlekedésinyilvántartásiszervével,

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

n) akárrendezéshezésamegtérítésiigényérvénye-
sítéséhez szükséges adatok tekintetében és az
ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolat-
banaKártalanításiSzámlátésaKártalanításiAla-
potkezelôszervezettel,aNemzetiIrodával,aleve-
lezôvel,azInformációsKözponttal,aKártalanítási
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.

18.17. Abiztosításititoktartásikötelezettségazeljáráskere-
ténkívülafentmeghatározottszervekalkalmazottai-
raiskiterjed.

18.18. 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
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel
vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûn-
szövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyelvanösszefüggésben.

18.19. Abiztosítóa18.16.,illetvea18.18.pontokban,aBit.
a137.§-ban,a140.§-banésa141.§-banmeghatá-
rozottesetekbenésszervezetekfeléazügyfeleksze-
mélyesadataittovábbíthatja.

18.20. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,ha
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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.

18.21. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,haaBiztosító,vagyavi-
szontbiztosítóazEurópaiUnióésazENSZBiztonsá-
giTanácsaáltalelrendeltpénzügyiésvagyonikorlá-
tozóintézkedésekvégrehajtásárólszólótörvénymeg-
határozottbejelentésikötelezettségénekteszeleget.

18.22. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intéz-
ménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredô
követeléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonat-
kozásában,haapénzügyiintézményírásbelimegke-
reséssel fordulaBiztosítóhoz,amely tartalmazzaaz
ügyfélnevétvagyabiztosításiszerzôdésmegjelölé-
sét,akértadatokfajtájátésazadatkéréscélját.

18.23. 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.

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

a) haabiztosítóügyfele(atovábbiakban:adatalany)
ahhozírásbanhozzájárult,vagy

b) ha–azadatalanyhozzájárulásánakhiányában–
az adattovábbításnak törvényben meghatározott
adatköre,céljaésjogalapjavan,ésaharmadikor-
szágbanaszemélyesadatokvédelménekmegfe-

lelôszintjeazinformációsönrendelkezésijogrólés
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény(atovábbiakban:Infotv.)8.§(2)bekezdé-
sébenmeghatározottbármelymódonbiztosított.

Abiztosításititoknakminôsülôadatoknakmásiktag-
állambatörténôtovábbításaeseténabelföldretörté-
nô adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.

18.25. Nemjelentiabiztosítási titokésazüzleti titoksérel-
métafelügyeletiellenôrzésieljárássoránacsoportfe-
lügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a
pénzügyicsoportirányítótagjarészéretörténôátadá-
sa.

18.26. NemjelentiabiztosításititoksérelmétaHpt.164/B.§
szerintiadattovábbítás.

18.27. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét

a) azolyanösszesítettadatokszolgáltatása,amelybôl
azegyesügyfelekszemélyevagyüzletiadatanem
állapíthatómeg,

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.

18.28. A Bit. 149. § (1) alapján a biztosító (továbbiakban:
megkeresô biztosító) – a veszélyközösség érdekei-
nekamegóvásaérdekében–ajogszabályokbanfog-
laltvagyaszerzôdésbenvállaltkötelezettségénektel-
jesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és
szerzôdésnekmegfelelôteljesítése,abiztosításiszer-
zôdésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályo-
zásacéljábólmegkeresésselfordulhatmásbiztosító-
hoz(továbbiakban:megkeresettbiztosító)azebizto-
sítóáltal–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatáro-
zottakszerint,abiztosításiterméksajátosságainaka
figyelembevételével–kezeltésaBit.149.§ (3)–(6)
bekezdésbenmeghatározottadatokvonatkozásában.

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

18.30. ABit.150.§alapjánabiztosítókjelenbiztosításiszer-
zôdésvonatkozásában–aveszélyközösségérdekei-
nek amegóvása érdekében – a szolgáltatások jog-
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szabályoknakésszerzôdésnekmegfelelôteljesítése,
abiztosításiszerzôdésekkelkapcsolatosvisszaélések
kiszûrésecéljábólközösadatbázist(atovábbiakban:
Adatbázis)hozhatnaklétre,amelytartalmazza

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

vagyvagyontárgyatérintôkorábbibiztosításiese-
ményekrevonatkozóadatokat;és

d) abiztosítómegnevezésétésabiztosítást igazoló
okiratszámát.

18.31. Abiztosítóa18.30.pontbanmeghatározottadatokat
azadatkeletkezésétkövetôharmincnaponbelül to-
vábbítjaazAdatbázisba.

18.32. Abiztosító–a veszélyközösségérdekeinekameg-
óvásaérdekében–ajogszabályokbanfoglaltvagya
szerzôdésbenvállaltkötelezettségénekteljesítéseso-
ránaszolgáltatásokjogszabályoknakésszerzôdésnek
megfelelôteljesítéseésavisszaélésekmegakadályo-
zásacéljábólazAdatbázisbóladatotigényelhet.

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

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

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

18.36. 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.

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

18.38. 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.

18.39. Abiztosítóazérintetttiltakozástakérelembenyújtá-
sátólszámítottlegrövidebbidônbelül,delegfeljebb15
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.

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

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

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

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

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

18.45. Azelhunytszeméllyelkapcsolatbahozhatóadatokte-
kintetébenazérintettjogaitazelhunytörököse,illetve
abiztosításiszerzôdésbennevesítettjogosultisgya-
korolhatja.

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