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TiszteltÜgyfelünk!

JelentájékoztatónkbanszeretnénkÖnnekrövidenbemutatni
aKöBEKözútiközlekedésiszolgáltatástvégzôárufuvarozók
és autóbuszos személyszállítók felelôsségbiztosítását. Cé-
lunk,hogyközérthetômódonmagyarázzukelabiztosítófô
szolgáltatásánaklényegét,különösennagyhangsúlytfektet-
veaspeciálisszabályokraésfeltételekre,valamintazalkal-
mazottkorlátozásokra.Szeretnénkegyértelmûvétenni,hogy
pontosanmilyen feltételekkeléshogyanköthetômegeza
biztosítás,mikor,mireésmennyitfizetabiztosító,végülki-
térünkarra is, hogymelyekazokazesetek, amelyeknem
tartoznakabiztosításivédelemhatályaalá.Fontosazonban,
hogyazÜgyféltájékoztatónemhelyettesítiaSzerzôdésifel-
tételeket,ezértkérjük,hogytájékoztatónkkalegyütt,minden
esetben a feltételeket is olvassa át. Amennyiben kérdése
merülne fel a biztosítással kapcsolatban, telefonos ügyfél-
szolgálatunkon(+36-1-433-1180)szívesenállunkrendelke-
zésére.

1. A biztosító

Név: KöBEKözép-európai
KölcsönösBiztosítóEgyesület

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

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

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

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

2. A biztosítás

Jelen felelôsségbiztosítási szerzôdés alapján a KöBE Kö-
zép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban:
biztosító)vállalja,hogyabiztosította1071/2009/EK(továb-
biakban:EKrendelet)3.cikk(1)bekezdésc)pontjábanelô-
írtésaközúti fuvarozóiszakmagyakorlásáhozszükséges,
megfelelô pénzügyi helyzet követelményének való – a

261/2011.(XII.7.)Korm.rendelet(továbbiakban:kormány-
rendelet)12.§(1)a)pontjáraalapítottésafentiekbenhivat-
kozottEKrendelet7.cikk(1)bekezdésébenelôírtmértékû–
folyamatosmegfelelésikötelezettségeteljesítéséért,aszer-
zôdésdíjjalrendezetttartamaalattfedezetetnyújt.

3. A biz to sí tá si szer zô dés

Abiztosítási szerzôdésazÖnáltal,azajánlatonmegadott
adatokalapjánjönlétre.Ezeketazinformációkatabiztosító
utóbb,különnemellenôrzi,ezértkülönösen fontos,hogya
szerzôdéskötéskormindigavalóságnakmegfelelôadatokat
adjameg,hiszencsakebbenazesetbenleszteljesabizto-
sításivédelem.

Abiztosításszerzôdôjefogyasztónaknemminôsülôtermé-
szetesszemélyvagygazdálkodószervezetlehet.

Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodásávaljön
létre,abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôlkötvényt/elektronikus
kötvényt állítki.

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

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

Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.Atartamonbe-
lülibiztosításiidôszakegyév.

Abiztosításiévfordulómindenévbenakockázatviseléskez-
deténeknaptárinapja,amelyasoronkövetkezôbiztosítási
idôszakelsônapjaisegyben.

5. Ha tály ba lé pé s, koc ká zat vi se lés kez de te

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

Abiztosítókockázatviseléséneklegkorábbikezdeteazaján-
lataláírásátkövetônapnulla(0.00)órája,amennyibenafe-
lekhalasztottkockázatviselésbenkülönnemállapodtakmeg,
feltéve,hogyazajánlatotannakbeérkezésétôlszámított15
napon belül a biztosító változatlan tartalommal elfogadta
vagyarranemnyilatkozott.

Ügyféltájékoztató
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Halasztottkockázatviseléseseténabiztosítókockázatvise-
lésénekkezdeteazajánlatonfeltüntetett idôpont,deakoc-
kázatviseléskizárólag csakabbanazesetbenindulhatmeg,
haa biztosításiszerzôdés létrejön.

6. Díj fi ze tés

Abiztosításdíjátabiztosítóbiztosításiidôszakokrahatároz-
zameg.Abiztosítóáltalmegállapítottbiztosításidíjkizárólag
egyösszegbenfizethetômeg.

A biztosítás elsô díja a kockázatviselés megkezdésének
napjánesedékes.

Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetkezôbiz-
tosításiidôszakelsônapjánesedékes.

Aszerzôdés tartamaalatt fedezetbevont jármûvek idôará-
nyosdíjaamódosítottkockázatviseléselsônapjánesedékes.

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

Adíjnemfizetésselmegszûntbiztosításiszerzôdést,abizto-
sítási díjnak a megszûnést követô, utólagos megfizetése
nemhelyeziújrahatályba.

A biztosítási díj egy adott biztosítási idôszakon belül nem
változik,kivéve,ha:

•avonatkozóEKrendeletbenelôírtbiztosítékmértéke,
•agépjármûparkszámossága,
•afuvarozottáruféleségekkockázatibesorolása,vagy
•atevékenységiterületmegváltozik.

7. Biz to sí tá si ese mény

Biztosításieseménynekminôsülabiztosított–kormányren-
deletben elôírt – megfelelô pénzügyi helyzetét biztosító
összegterhéreérvényesítettfizetésikötelezettsége,feltéve,
hogyabiztosítottgazdálkodószervezetmásmódon,példá-
ulmeglévôanyagieszközeifelhasználásávalnemtudtatel-
jesítenifizetésikötelezettségét,fizetésképtelennévált,illetve
csôdeljárásvagyfelszámolásieljárásindultveleszemben.

Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosítóaje-
len szerzôdésben vállalt, egyetemleges felelôsségre alapí-
tottkötelemalapjánszolgáltatástnyújt,legfeljebbabiztosítá-
siösszeg(vagyonibiztosíték)mértékéig.

8. Biz to sí tá si összeg

Jelenfelelôsségbiztosításbiztosításiösszegeésígyakárté-
rítésfelsôhatáraamindenkori,hatályoskötvénybenszerep-
lôbiztosításiösszeg.

Aszemélyszállítási,illetveközútiárutovábbításitevékenység
biztosítási összege a kormányrendelet 3. § (2) bekezdése
alapján, a biztosított gazdálkodó szervezet díj ellenében
végzett személyszállítási, illetveközútiárutovábbítási tevé-

kenységébenhasznált,összesgépjármûve(jármûszerelvé-
nye)alapjánkerülmeghatározásra.

Abiztosításiösszeg(vagyonibiztosíték)mértékeabiztosított
általközútiárufuvarozásban,illetveaszemélyszállításiszol-
gáltatásban üzemeltetett gépjármûvek darabszáma alapján
azalábbiakszerintkerülmeghatározásra:egygépjármû(jár-
mûszerelvény) esetén, illetôleg az elsô gépjármûre (jármû-
szerelvényre)számítva9000EURésmindentovábbigépjár-
mûre(jármûszerelvényre)nézvejármûvenként5000EUR.

A szerzôdésre vonatkozó, egy teljes biztosítási idôszakra
(biztosításiévre)számítottdíjegyszerimegfizetéseellenében
abiztosítóabiztosításiidôszakbanlegfeljebbaszerzôdésben
rögzített biztosítási összeg (vagyoni biztosíték) mértékéig
teljesítszolgáltatást.

Adott biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási összeg
(vagyonibiztosíték)azugyanazonbiztosításiidôszakbanbe-
következettbiztosításieseménymiattkifizetettszolgáltatási
összeggelcsökken.

Abiztosításiösszegcsökkenéseesetén,abiztosítóáltaltör-
ténôkifizetésselegyidejûlegabiztosítottkötelesgondoskod-
niarról,hogyabiztosításifedezetvalamennyi,aközútiáru-
továbbítási,illetveaszemélyszállításitevékenységbenüze-
meltetettgépjármûtekintetébenazadottbiztosításiidôszak
végéigmindenkor (folyamatosan) feleljenmeg a kormány-
rendeletbenelôírt feltételeknek.Ennekérdekébenhaladék-
talanulkötelesakifizetett szolgáltatásiösszeggelcsökkent
fedezetetadíjfeltöltésévelmegfelelôenkiegészíteni.

Abiztosítóabiztosítási fedezetbármelyokúkormány-
rendeletben,illetveEKrendeletbenmeghatározottérték-
határalácsökkenésérôlhaladéktalanulértesítiagazdál-
kodó szervezet székhelye szerinti, területileg illetékes
közlekedésihatóságot.

9. A biztosító szol gál ta tá sa

Abiztosításalapjánabiztosítóvállalja,hogyabiztosítottál-
tal végzett személyszállítási, illetve közúti fuvarozói tevé-
kenységfolytatásáhozszükségesmegfelelôpénzügyihely-
zetkövetelményénekvalófolyamatosmegfelelésikötelezett-
ségeteljesítéséértaszerzôdésdíjjalrendezetttartamaalatt
fedezetetnyújt.

Abiztosításieseménybekövetkezésétkövetôenabiztosító
kifizetiajogosultrészéreabiztosított(mintkötelezett)helyett
azegyébkéntôtterhelôjogoskövetelésösszegét,legfeljebb
azaktuálisbiztosításiösszegerejéig.

Aközlekedésihatóságerrevonatkozóhatározataközvetlenül
ésazonnalkiváltjaabiztosítószolgáltatásikötelezettségét.

10. A biztosító tájékoztatási kötelezettsége

Abiztosításiszerzôdésbármelyokúmegszûnése,illetve
a biztosítási összeg (vagyoni biztosíték) mértékének
csökkenéseeseténabiztosítóköteleshaladéktalanultá-
jékoztatniagazdálkodószervezetszékhelyeszerinti,te-
rületilegilletékesközlekedésihatóságot.
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11. Fedezetfeltöltési kötelezettség

Azadottbiztosítási idôszakravonatkozóbiztosításiösszeg
azugyanazonbiztosítási idôszakbanbekövetkezettbiztosí-
tásieseménymiattkifizetettösszeggelcsökken,kivéve,haa
szerzôdôféladíjatmegfelelôenéshaladéktalanulkiegészíti.

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

Amennyibenaszerzôdéshatályaalattszerzôdôaszerzôdés
módosításátkezdeményezi,abiztosítóamódosítási igényt
abiztosítóhoztörténôbeérkezéstôlszámított tizenötnapon
belülbíráljael.Amódosítottfeltételekszerintikockázatvise-
léslegkorábbanamódosításiigényabiztosítóhoztörténôbe-
érkezésétkövetônapnulla(0.00)órájakorkezdôdhetmeg,
amennyibenamódosítástabiztosítóelfogadta.

Abiztosításifedezetbevontjármûparkbabekerülôújjármû-
vekvonatkozásábanabiztosítókockázatviselése (és ígya
biztosítóhelytállásikötelezettsége)abejelentésbiztosítóhoz
valóbeérkezésétkövetônap0.00órájakorkezdôdik.

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

Abiztosításiszerzôdésmegszûnhet:

•Évfordulóratörténôfelmondással
•Díjnemfizetéssel
•Érdekmúlással
•Afelekközösmegegyezésével

Évfordulóratörténôfelmondás
Abiztosításiszerzôdésírásban,abiztosításiidôszakvégére
mondhatófel.Afelmondásiidôharmincnap.

Díjnemfizetésesmegszûnés
Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetikmeg,
vagyannakcsakegyrészétfizetikmeg,abiztosító–akö-
vetkezményekretörténôfigyelmeztetésmellett–aszerzôdô
felet a felszólítás elküldésétôl számított nyolcnapos pótha-
táridôtûzésévelateljesítésreírásbanfelhívja.Apóthatáridô
eredménytelenelteltévelaszerzôdésazesedékességnap-
járavisszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,haabiztosító
adíjköveteléstkésedelemnélkülbíróságiútonérvényesíti.

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

Érdekmúlás
Amennyibenabiztosítókockázatviselésének tartama alatta
biztosításieseménybekövetkezése lehetetlennévált,vagya
biztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabiztosí-
tókockázatviselése is–biztosításieseménybekövetkezése
nélkül–megszûnik.

Aszerzôdésmegszûnik,haabiztosított közútiárutovábbí-
tási, illetve közúti személyszállítási engedélyét a hatóság
visszavonja,vagyazérvényétveszti.Megszûnikaszerzôdés
abbanazesetbenis,haabiztosítottnemfelelmegaközúti
árutovábbítási,illetveaközútiszemélyszállításitevékenység

folytatásáhozszükséges,akormányrendeletbenrészletezett
elôírásoknakéskövetelményeknek.Ezekbenazesetekben
abiztosítótazérdekmúlásnapjáigesedékesdíjilletimeg.

Közösmegegyezés
Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegállapodá-
sávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetbenabiztosítóa
megszûnésnapjáigesedékesdíjatszámítjafel.

Amennyibenabiztosítottaközútiárutovábbítási,illetveasze-
mélyszállítóiengedélytnemkapjameg,vagyazújengedélyt
annakkézhezvételétkövetô5munkanaponbelülnemnyújtja
beabiztosítóhoz,abiztosítási szerzôdésakockázatviselés
kezdônapjáravisszamenôhatállyalmegszûnik,abefizetettdí-
jakatabiztosítóvisszautaljaaszerzôdônek.

Abiztosítóvállalja,hogyaszerzôdésbármelyokbóltör-
ténô megszûnése esetén haladéktalanul értesíti a
gazdálkodószervezetszékhelyeszerinti,területilegille-
tékesközlekedésihatóságot.

14. Reaktiválás

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

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

15. Mentesülés

Abiztosítótakárosulttalszembenabiztosítottszándékos
vagysúlyosangondatlanmagatartásasemmentesíti.

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

Abiztosítottazokozottkárt2munkanaponbelülkötelesbe-
jelenteni a biztosítónak. Köteles továbbá a hozzá érkezett
kárigénytekintetébenálláspontjátabiztosítóvalírásbankö-
zölni.

Akárigényérvényesítéséhezabiztosítottkötelesabiztosítá-
sieseményhezkapcsolódóésazigényelbírálásáhozszük-
séges valamennyi iratot, dokumentumot átadni a biztosító-
nak.

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

17. A biztosító térítésének sza bá lyai

Biztosításieseménybekövetkezésétkövetôenabiztosítóki-
fizetiajogosultrészéreabiztosított(mintkötelezett)helyett
azegyébkéntôtterhelôjogoskövetelésösszegét,legfeljebb
azaktuálisbiztosításiösszegerejéig.

Aszolgáltatásiösszegmegállapításáraa jogalap tisztázása
után,a jogosulttalésabiztosítottal történôegyüttmûködést
követôenkerülsor.

Akárosult(jogosult)nemérvényesíthetikárigényétközvetle-
nülabiztosítóvalszemben.

Akárosult(jogosult)kártérítésiigényénekbiztosítottáltaltör-
téntelismerése,teljesítéseésazazzalkapcsolatosegyezsé-
geabiztosítóvalszembenakkorhatályos,haahhozabizto-
sítóelôzetesenhozzájárult,vagyaztutólagtudomásulvette.

Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény elbírá-
láshozszükségesutolsódokumentumbeérkezésétôlszámí-
totttizenötnaponbelülteljesíti.

Abiztosítókártérítésétkizárólagamindenkorérvényestör-
vényesbelföldifizetôeszközben,akárbejelentésselegyidejû-
legmagadottbankszámláratörténôutalással teljesíti.

18. A biztosító visszkereseti joga

Abiztosítottkötelesabiztosítóáltalkifizetettösszegetvagy
annakmegfelelôrészét40naponbelülvisszafizetniabizto-
sítónak,ha:

•a rendeletszerintabiztosítottat terhelôösszeg (vagyan-
nakegyrésze)másbiztosításbólismegtérült,
•afizetésikötelezettségabiztosítottvagyalkalmazottja,illet-
vemegbízottjaszándékos,illetvesúlyosangondatlanma-
gatartásávalösszefüggésbenkövetkezettbe,ígypéldául:

a) haabiztosítottagépjármûvetazadottkategóriá-
ra érvényes gépjármûvezetôi engedély nélkül,
vagyelmulasztottorvosivizsgálatmiattlejártgép-
jármûvezetôiengedéllyel,vagy0,8ezrelékvéral-
koholszintetelérô,vagy0,5mg/llégalkoholszin-
tet elérô állapotban, vagy kábítószeres befolyá-
soltságállapotábanvezette,

b) haa tûzrendészetielôírásokatsúlyosanmegsér-
tették,

c) ha a tûz- és robbanás következtében keletkezett
kárahatóságiengedélynélkülátalakítottjármûben
azátalakítássalokozatiösszefüggésbenkeletkezett,

d) haakárkereskedelmi,vagykésedelmikamatból,
kötbérbôl,vagyjogerôsenkiszabottbírságbólillet-
veperköltségbôlszármazik,

e) haabiztosítottgépjármûvetvezetôszemélynem
rendelkezettarendeletbenelôírtszakmaifeltéte-
lekkel,

f) haakáresemény idôpontjábanabiztosítottgép-
jármûvet nem a biztosított, illetve alkalmazottja
üzemeltette,

g) haakáreseményabiztosítottgépjármûvénektúl-
terhelése,méretkorlátozásokra,vagyaszállítható
személyekszámának túllépésérevonatkozóelô-
írásokbenemtartásamiattkövetkezettbe,

h) haajármûvetabiztosítottnakfelróhatóanakára
biztosítottalkalmazottja,akármásszemélyjogtala-
nulhasználtaésakárezenidôalattkövetkezettbe,

i) ha a biztosított nem a KRESZ szabályainak és
elôírásainakmegfelelôenközlekedett,

j) haabiztosítottnemmegfelelôengondoskodotta
biztosított tehergépjármû, szerelvény, autóbusz
rendszeres karbantartásáról, a gépjármû közúti
forgalomba való részvételhez szükséges általá-
nosmûszakimegfelelôségérôl,

k) haabiztosítottnemgondoskodottazutasvédelmi
berendezések (például biztonsági öv, légzsákok
stb.)mûködôképességérôlésrendszereskarban-
tartásáról.

Abiztosítottkötelesabiztosítóáltalkifizetettösszegetvagy
annakmegfelelô részét 40naponbelül visszafizetni a biz-
tosítónak,amennyiben:

a) a rendelet szerinti kötelezettség alapját képezô
eseményháborúseseményekkel,polgárháborúval,
felkeléssel,sztrájkkal,terrorcselekménnyelössze-
függésbentörtént,

b) a biztosított nem közúti árufuvarozói vagy sze-
mélyszállítási szolgáltatást folytatóminôségében
felelôs,

c) afizetésképtelenségabiztosítóhozlenemjelen-
tett jármûvel/ jármûszerelvénnyel vagy autó-
busszalvégzettközútiközlekedésiszolgáltatásso-
rán,vagyezzelösszefüggésbenkövetkeztekbe,

d) afizetésképtelenségabbólkeletkezett,hogyabiz-
tosított tevékenységét érvényes belföldi és/vagy
nemzetközi közúti árutovábbítási vagy közúti
személyszállításiengedélynélkülvégezte,

e) a fizetésképtelenség az árutovábbítási vagy
személyszállításiengedélybevonásánaktartama
alattkeletkeztek,

f) afizetésképtelenségafuvareszközvagyautóbusz
jogtalan használatával összefüggésben követke-
zettbe.

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

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

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

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

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

21. 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
közzétennifizetôképességérôléspénzügyihelyzetérôl.Abiz-
tosítóeztajelentéstlegkésôbb14héttelavállalkozáspénz-
ügyiévénekvégeután,honlapján(www.kobe.hu)tesziköz-
zé,melynekaközzétételinaptólszámítottötévigelérhetô-
nekkellmaradnia.Abiztosítóajelentéseegynyomtatottpél-
dányát a kéréstôl számított 20 munkanapon belül elküldi
mindazoknak, akik azt a közzétételi naptól számított két
évenbelülkérik.

22. Pa na szok ke ze lé se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelenbiztosításiszerzôdésre,illetveazezalapjánlétrejöttbiz-
tosításijogviszonyraamagyarjogotkellalkalmazni.
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A:

Autóbusz:Jelenbiztosításszempontjábólautóbuszazasze-
mélyszállítás céljára készült, elektromos felsôvezetékhez
nemkötöttolyangépjármû,amelybena–vezetôüléstisbe-
leértve–kilencnéltöbbállandóülôhelykerültkialakításra.

Autóbusszaldíjellenébenvégzettbelföldiszemélyszállítás:
Jelen biztosítás szempontjából autóbusszal díj ellenében
végzett belföldi személyszállításnakminôsül az a személy-
szállítás, amelynél a személyszállítás megkezdésének és
befejezésénekahelyeMagyarországterületénvan,ésutas
csakMagyarország területén szállhat fel azautóbuszraés
csakottszállhatlearról.

Autóbusszaldíjellenébenvégzettnemzetköziszemélyszállí-
tás:Jelenbiztosításszempontjábólautóbusszaldíjellenében
végzett nemzetközi személyszállításnakminôsül az a sze-
mélyszállítás,amelynél:

•a személyszállítás megkezdésének és befejezésének a
helyeMagyarországterületénvan,deazutazássoránMa-
gyarországterületénkívülazautóbuszrautasszállhatfel,
vagyarrólutasszállhatle,
•azutasszállításmegkezdésénekvagybefejezésénekahe-
lyeMagyarországterületénkívülvan,vagy
•azutasszállításmegkezdésénekahelyeisésbefejezésé-
nekahelyeisMagyarországterületénkívülvan,deazuta-
zássoránMagyarországterületénazautóbuszrautasszáll-
hatfelvagyarrólutasszállhatle.

B:

Bit.:Abiztosítási tevékenységrôlszóló2014.éviLXXXVIII.
törvény(atovábbiakban:Bit.).

Biztosításközvetítô: Biztosításközvetítô az a természetes
vagy jogi személy, aki javadalmazás ellenében biztosítás
közvetítôitevékenységetvégez,idenemértve
a) asajátkockázatvállalásávalösszefüggô,sajátjogúérté-
kesítésitevékenységetvégzôbiztosítótésavelemunka-
viszonyban álló, részére közvetlenül értékesítési tevé-
kenységet végzô, biztosításközvetítônek nem minôsülô
természetesszemélyeketúgymintabiztosítóközremû-
ködôi,

b) akiegészítôbiztosításközvetítôitevékenységetvégzôsze-
mélyt,továbbáaztakiegészítôbiztosításközvetítôitevé-
kenységetvégzôszemélyt,akinektevékenységekizáró-
lagolyanbiztosításiszerzôdésekközvetítéséreterjedki,
amelyekazalábbifeltételeknekegyüttesenmegfelelnek:
• abiztosításiszerzôdéskiegészítôjevalamelyszolgálta-
tóáltalkínáltterméknekvagynyújtottszolgáltatásnakés
akövetkezôkrenyújtfedezetet:
-ezen szolgáltató által kínált termék meghibásodásá-
nak, törésének, elvesztésének vagy károsodásának
kockázatára,vagyazeszolgáltatóáltalkínáltszolgál-
tatásigénybevételeelmaradásánakkockázatára,vagy
-ezenszolgáltatónálmegrendeltutazáshozkapcsolód-
vaapoggyászelvesztésérevagysérüléséreésegyéb
kapcsolódókockázatokra,és

• nemhaladjameg
-a biztosítási szerzôdés arányos éves biztosítási díja
személyenkéntahatszázeurót,vagy
-a személyenként fizetett biztosítási díj a kettôszáz
eurót,ésazelôzôpontszerintiszolgáltatásnyújtásá-
nakidôtartamalegfeljebbháromhónap.

Biztosításközvetítôi tevékenység:Abiztosításközvetítôáltal
végzettazonüzletszerûtevékenység,amelyabiztosításiér-
tékesítést,annakszervezését,valamintafüggetlenbiztosí-
tásközvetítôiszaktanácsadástfoglaljamagában,azzal,hogy
nem minôsülnek biztosításközvetítôi tevékenységnek az
alábbitevékenységek;
a) másszakmaitevékenységkeretébenesetilegnyújtotttá-
jékoztatás, amennyibena tájékoztatást nyújtó nem tesz
további–abiztosításiszerzôdésmegkötésétvagyteljesí-
tésételôsegítô–lépést,

b) abiztosításikárokszakmaialaponvégzettkárügyintézé-
se, valamint a kárrendezési és szakértôi kárbecslési –
szakmaialaponvégzett–tevékenység,

c) adat-ésinformációszolgáltatásalehetségesszerzôdôkrôl
biztosításközvetítôk vagy biztosítók számára, amennyi-
benazinformációtnyújtónemtesztovábbi–abiztosítá-
siszerzôdésmegkötésételôsegítô–lépést,

d) tájékoztatásnyújtásabiztosításitermékekrôl,illetvebizto-
sításközvetítôkrôl,vagybiztosítókrólalehetségesszerzô-
dôkszámára,amennyibenatájékoztatástnyújtónemtesz
további–abiztosításiszerzôdésmegkötésételôsegítô–
lépést.

Cs:

Csôdtörvény(Cstv.):1991.éviXLIX.törvényacsôdeljárás-
rólésafelszámolásieljárásról.

D:

Díjellenébenvégzettközútiárutovábbítás:Jelenbiztosítás
szempontjábóldíjellenébenvégzettközútiárutovábbításnak
minôsülateherjármûvelvégzettközútiárufuvarozás,teher-
jármûnek jármûvezetôvel együtt díj ellenében történô – a
közúti árutovábbítási szerzôdésekrôl szóló jogszabályban
meghatározottak szerinti – rendelkezésre bocsátása, vala-
mintateherjármûveldíjellenébenvégzettvontatás.

Díjellenébenvégzettnemzetköziközútiárutovábbítás:Jelen
biztosítás szempontjából díj ellenében végzett nemzetközi
árutovábbításnakminôsülazadíjellenébenvégzettközúti
árutovábbítás,amelynélazárutovábbítás

•megkezdésénekésbefejezésénekahelyeMagyarország
területénvan,deútközbenMagyarországterületénkívüla
teherjármûreárutraknakfel,vagyMagyarországterületén
kívülarrólárutraknakle,vagy
•megkezdésénekvagybefejezésénekahelyeMagyarország
területénkívülvan,vagy
•megkezdésénekahelyeisésbefejezésénekhelyeisMa-
gyarországterületénkívülvan,deazárutovábbítássorán
azaztvégzôteherjármûérintiMagyarországterületétis.

Fogalom meghatározások
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E:

EKrendelet:JelenbiztosításszempontjábólEKrendeletaz
EurópaiParlamentésTanács1071/2009/EKrendelete(2009.
október21.)amelyaközúti fuvarozói szakmagyakorlására
vonatkozófeltételekközösszabályainakmegállapításárólés
a96/26/EKtanácsiirányelvhatályonkívülhelyezésérôlszól.

F:

Fizetésképtelenség: Jelen biztosítás szempontjából a gaz-
dálkodószervezetakkorminôsülfizetésképtelennek,ha:

a) aszerzôdésenalapulónemvitatottvagyelismerttartozá-
sát a teljesítési idô lejártát követô 20 naponbelül sem
egyenlítettekivagynemvitatta,ésazeztkövetôhitele-
zôiírásbelifizetésifelszólításrasemteljesítette,vagy

b) ajogerôsbíróságihatározatban,fizetésimeghagyásban
megállapított teljesítési határidôn belül tartozását nem
egyenlítetteki,vagy

c) a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen
volt,vagy

d) afizetésikötelezettségétcsôdeljárásbanvagyfelszámo-
lásieljárásbankötöttegyezségellenérenemteljesítette,
vagy

e) a bíróság a vele szemben indított korábbi csôdeljárást
megszüntette,vagy

f) azáltala, illetveavégelszámolóáltal indítotteljárásban
tartozásai meghaladják a vagyonát, illetôleg tartozását
(tartozásait)azesedékességkornemtudtavagyelôrelát-
hatóannemtudjakielégíteni,ésavégelszámolóáltalin-
dítotteljárásbanagazdálkodószervezettagjai(tulajdono-
sai)felhívásellenéresemnyilatkoznakarról,hogyköte-
lezettségetvállalnakatartozásokesedékességkortörté-
nôkifizetéséhezszükségesforrásokbiztosítására.

G:

Gazdaságitársaság:Jelenbiztosításszempontjábólgazda-
ságitársaságnakminôsülazüzletszerûközösgazdaságite-
vékenységfolytatására,atagokvagyonihozzájárulásávallét-
rehozott,jogiszemélyiséggelrendelkezôvállalkozás,amely-
benatagokanyereségbôlközösenrészesednek,ésavesz-
teségetközösenviselik.Agazdaságitársaságmûködésifor-
májáttekintveközkeresetitársaság,betétitársaság,korlátolt
felelôsségûtársaságvagyrészvénytársaságlehet.
Gazdálkodószervezet:Jelenbiztosításszempontjábólgaz-
dálkodó szervezetnek minôsül a gazdasági társaság, az
európairészvénytársaság,azegyesülés,azeurópaigazda-
ságiegyesülés,azeurópaiterületitársulás,aszövetkezet,a
lakásszövetkezet,azeurópaiszövetkezet,avízgazdálkodási
társulat, az erdôbirtokossági társulat, az állami vállalat, az
egyébállamigazdálkodószerv,azegyesjogiszemélyekvál-
lalata,aközösvállalat,avégrehajtóiiroda,aközjegyzôiiro-
da,azügyvédiiroda,aszabadalmiügyvivôiiroda,azönkén-
teskölcsönösbiztosítópénztár,amagánnyugdíjpénztár,az
egyénicég,továbbáazegyénivállalkozó.

K:

Kormányrendelet:Jelenbiztosításszempontjábólkormány-
rendeleta261/2011.(XII.7.)Korm.rendeleteamelyadíjel-
lenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás

áruszállítási, valamintazautóbusszaldíjellenébenvégzett
személyszállításiésasajátszámlásszemélyszállításitevé-
kenységrôl, továbbá az ezekkel összefüggô jogszabályok
módosításárólszól.

Közútiárufuvarozóiszakma:Jelenbiztosításszempontjából
aközútiárufuvarozóiszakmabármelyvállalkozásáltaldíja-
zásellenébengépjármûvelvagyjármûszerelvénnyelvégzett
árufuvarozóitevékenység.

Közúti fuvarozói szakma: Jelenbiztosítás szempontjából a
közúti fuvarozói szakma a közúti személyszállítói vagy a
közútiárufuvarozóiszakma.

Közútiközlekedésiszolgáltatás:Jelenbiztosításszempont-
jábólközútiközlekedésiszolgáltatásnakminôsülatehergép-
jármûveldíjellenébenvégzettközútiárutovábbítási,valamint
azautóbusszaldíjellenébenvégzettszemélyszállításitevé-
kenység.Közútiközlekedésiszolgáltatásitevékenységcsak
aközlekedésihatóságáltalkiadottengedéllyelvégezhetô.

Közútiszemélyszállítóiszakma:Jelenbiztosításszempont-
jából a közúti személyszállítói szakmabármely vállalkozás
által,avezetôtisbeleértve,kilencfôtmeghaladóbefogadó-
képességûnekgyártottésfelszerelt,éserreacélraszolgáló
gépjármûvekkel végzett közcélú vagy meghatározott utas-
csoportokrakiterjedô,aszállítottszemélyekvagyaszállítás
szervezôjeáltalmegfizetettszemélyszállításiszolgáltatás.

KRESZ:Aközútiközlekedésszabályairólszóló1/1975.(II.5)
KPM-BMegyüttesrendelet.

Sz:

Számviteliév:Jelenbiztosításszempontjábólszámviteliév
azadottnaptáriévjanuár01.0.00-órátólkezdôdôésugyan-
ezenévdecember31.24.00-korvégzôdôidôszak.

T:

Tehergépjármû:Jelenbiztosításszempontjábóltehergépjár-
mûnekminôsülatehergépkocsi,avontató–ideértveanyer-
gesvontatótis–,valamintazilyenjármûbôlésazáltalavon-
tatottpótkocsiból(félpótkocsiból)állójármûszerelvény.

Tevékenységi engedély: Jelen biztosítás szempontjából a
közlekedési hatóság által a Magyarország területén szék-
hellyelrendelkezôgazdálkodószervezetrészére,agazdál-
kodószervezetkérelméredíjellenébenvégzettközútiáruto-
vábbítási tevékenységre vagy autóbusszal díj ellenében
végzettszemélyszállításitevékenységrekiadottengedély.

V:

Vállalkozás: Jelen biztosítás szempontjából vállalkozásnak
minôsülaszemélyszállítássalfoglalkozóbármelynyereség-
érdekeltvagynonprofittermészetesvagyjogiszemély,nye-
reségérdekeltvagynonprofitszövetségvagyszemélyekjogi
személyiségnélküli csoportja, valamintsaját jogi személyi-
séggelrendelkezôvagyegyjogiszemélyiséggelrendelkezô
hatóságtól függôhivatalos testület,vagybármely,kereske-
delmicélúárufuvarozássalfoglalkozótermészetesvagyjogi
személy.
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Jelen felelôsségbiztosítási szerzôdés alapján a KöBE Kö-
zép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban:
biztosító)vállalja,hogyabiztosította1071/2009/EK(továb-
biakban:EKrendelet)3.cikk(1)bekezdésc)pontjábanelô-
írtésaközúti fuvarozóiszakmagyakorlásáhozszükséges,
megfelelô pénzügyi helyzet követelményének való – a
261/2011.(XII.7.)Korm.rendelet(továbbiakban:kormány-
rendelet)12.§(1)a)pontjáraalapítottésafentiekbenhivat-
kozottEKrendelet7.cikk(1)bekezdésébenelôírtmértékû–
folyamatosmegfelelésikötelezettségeteljesítéséért,aszer-
zôdésdíjjalrendezetttartamaalattfedezetetnyújt.

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

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

1.2. Szerzôdô: Az a fogyasztónak nemminôsülô termé-
szetesszemély,jogiszemélyvagyjogiszemélyiség-
gelnemrendelkezôszervezet (továbbiakbanegyütt:
gazdálkodó szervezet), aki a KöBE Közép-európai
KölcsönösBiztosítóEgyesület tagdíjátmegfizette, a
biztosításiajánlatotmegtetteésaszerzôdéslétrejöt-
teeseténadíjfizetéstteljesíti.Abiztosítójognyilatko-
zatainakcímzettjeaszerzôdô,továbbáaszerzôdôjo-
gosultéskötelesabiztosítássalkapcsolatosjognyilat-
kozatokmegtételére.

1.3. Biztosított:Azajánlaton,illetveabiztosításikötvényen
feltüntetett–akormányrendeletvalamennyivonatko-
zóelôírásánakmegfelelô–olyan,fogyasztónaknem
minôsülôésaszerzôdôvelmegegyezôszemély,aki:

•a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegûtehergépjármûveldíjellenébenvégzett
belföldiés/vagynemzetköziközútiárutovábbításite-
vékenységérevagy
•autóbusszal díj ellenében végzett belföldi és/vagy
nemzetköziszemélyszállításitevékenységére

érvényes,közútiárutovábbítási,illetveérvényesköz-
úti személyszállítási engedéllyel rendelkezik, vagy
ilyen engedély iránti kérelmet nyújtott be a gazdál-
kodószervezetszékhelyeszerinti,területilegilletékes
közlekedésihatósághozésaztakésôbbiekbenmeg
iskapja.

2. A SZER ZÔ DÉS LÉT RE JÖT TE

2.1. Szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli
ajánlattalkezdeményezi.

2.2. Szerzôdôésabiztosítottszerzôdéskötéskorkötelesa
biztosításelvállalásaszempontjábóllényeges,minden
olyankörülménytabiztosítóvalközölni,amelyeketis-
mertvagyismerniekellett,illetveamelyekrevonatko-

zóanabiztosító–aszerzôdésrészétképezôajánlati
adatlapon–kérdésttettfel.

2.3. Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodá-
sávaljönlétre.

2.4. Biztosítóa szerzôdôajánlatátabiztosítóhoz történô
beérkezéstôlszámítotttizenötnaponbelülbíráljael.

2.4.1. Azajánlatbeérkezésénekidôpontjátabiztosítóátvé-
telipecsétje,illetveelektronikusidôpecsétjeigazolja.

2.5. Amennyibenabiztosítószerzôdôajánlatáraarendel-
kezéséreálló tizenötnaponbelülnemnyilatkozik,a
szerzôdésakockázatelbírálásiidôelteltétkövetôna-
pon,azajánlatszerintitartalommaljönlétre,azaján-
latnakabiztosítórészéretörténtátadásaidôpontjára
visszamenôhatállyal,feltéve,hogyazajánlatotajog-
viszonytartalmáravonatkozó,jogszabálybanelôírttá-
jékoztatásbirtokában,abiztosítóáltalrendszeresített
ajánlatilaponésadíjszabásnakmegfelelôentették.

2.6. Amennyibenazajánlatotabiztosítóafentiekszerint
rendelkezéséreálló15naposhatáridônbelülvissza-
utasítja,azezenidôszakalattbekövetkezettkárokért
helytállninemköteles,azesetlegesenmegfizetettbiz-
tosításidíjakatazelutasítástól,delegkésôbbadíjbe-
érkezésétôlszámítottnyolcnaponbelülvisszautalja.

2.6.1. Azajánlatvisszautasításaeseténabiztosítóvállalja,
hogyavisszautasítástényérôlhaladéktalanulértesíti
agazdálkodószervezetszékhelyeszerinti,területileg
illetékesközlekedésihatóságot.

2.7. Amennyibenabiztosítókifejezettnyilatkozatanélkül
létrejött szerzôdés valamely lényeges kérdésekben
eltér jelenfeltételektôl,abiztosítóaszerzôdés létre-
jöttétôlszámítotttizenötnaponbelülírásbanjavasol-
hatjaaszerzôdésfeltételeknekmegfelelômódosítását.

2.8. Amennyibena szerzôdô fél a biztosítómódosító ja-
vaslatátnemfogadjael,vagyarratizenötnaponbelül
nemválaszol, a biztosító az elutasítástól, illetôleg a
módosító javaslat kézhezvételétôl számított tizenöt
naponbelülaszerzôdéstharmincnapraírásbanfel-
mondhatja.

2.9. Abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôlkötvényt/elektroni-
kuskötvénytállítki.

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

Szerzôdési feltételek
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3. A SZERZÔDÉS MóDOSÍTÁSA

3.1. Amennyiben a szerzôdés hatálya alatt szerzôdô a
szerzôdésmódosítását kezdeményezi, a biztosító a
módosításiigénytabiztosítóhoztörténôbeérkezéstôl
számított tizenötnaponbelülbíráljael.Amódosított
feltételekszerintikockázatviseléslegkorábbanamó-
dosításiigényabiztosítóhoztörténôbeérkezésétkö-
vetô nap nulla (0.00) órájakor kezdôdhet meg,
amennyibenamódosítástabiztosítóelfogadta.

3.2. Amárbiztosításifedezetbevontjármûparkbaújonnan
bekerülôautóbuszok,illetvetehergépjármûvekvonat-
kozásábanabiztosítókockázatviselése(ésígyabiz-
tosítóhelytállásikötelezettsége)leghamarabbabeje-
lentésbiztosítóhozvalóbeérkezésétkövetônap0.00
órájakorkezdôdhet.

3.3. Amennyibenabiztosítószerzôdéskötésutánszerez
tudomástaszerzôdéstérintôlényegeskörülmények-
rôlvagyazokváltozásáról,ésezekakörülményeka
biztosítási kockázat jelentôs növekedését eredmé-
nyezik,a tudomásszerzéstôlszámított tizenötnapon
belüljavaslatottehetaszerzôdésmódosítására,vagy
aszerzôdéstharmincnapraírásbanfelmondhatja.Ha
aszerzôdôfélamódosítójavaslatotnemfogadjael,
vagyarraannakkézhezvételétôlszámítotttizenötna-
ponbelülnemválaszol,aszerzôdésamódosító ja-
vaslat közlésétôl számított harmincadik naponmeg-
szûnik,haabiztosítóerreakövetkezményreamódo-
sítójavaslatmegtételekoraszerzôdôfélfigyelmétfel-
hívta.

4. A SZER ZÔ DÉS IDÔ BE NI ÉS TE RÜ LE TI
HA TÁ LYA

4.1. Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.

4.1.1. Határozatlantartameseténatartamonbelülibiztosí-
tásiidôszakegyév,abiztosításiévfordulópedigmin-
denévbenakockázatviseléskezdeténeknaptárinap-
ja,amelyasoronkövetkezôbiztosítási idôszakelsô
napjaisegyben.

4.2. Abiztosításterületihatályaavilágösszesországára
kiterjed.

5. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE

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

5.2. A biztosító kockázatviselésének legkorábbi kezdete
az ajánlat aláírását követô nap nulla (0.00) órája,
amennyibenafelekhalasztottkockázatviselésbenkü-
lönnemállapodtakmeg,feltéve,hogyazajánlatotan-
nakbeérkezésétôlszámított15naponbelülabiztosí-
tó változatlan tartalommal elfogadta vagy arra nem
nyilatkozott.

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

6. A SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSE

Jelenbiztosításiszerzôdésmegszûnhet:

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

6.1. Abiztosításiszerzôdésírásban,abiztosításiidôszak
végéremondhatófel.Afelmondási idôharmincnap.
Évfordulóra történô felmondás esetén, a szerzôdés
ésabiztosítókockázatviseléseabiztosítási idôszak
utolsónapján,huszonnégy(24.00)órakormegszûnik.

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

Aszerzôdôelôzetesfelhatalmazásaalapjánabiztosító
–jelenpontszerintifelhívásikötelezettségének–jo-
gosultaszerzôdôáltalmegadotte-mailcímreküldött,
elektronikusformátumúértesítésútjánelegettenni.

6.3. Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama
alattabiztosításieseménybekövetkezéselehetetlen-
névált,vagyabiztosításiérdekmegszûnt,azérdek-
múlásnapjávalabiztosítókockázatviseléseis–bizto-
sításieseménybekövetkezésenélkül–megszûnik.

6.3.1. Aszerzôdésmegszûnik,haabiztosítottközútiáruto-
vábbítási,illetveközútiszemélyszállításiengedélyéta
hatóság visszavonja, vagy az érvényét veszti.Meg-
szûnikaszerzôdésabbanazesetbenis,haabiztosí-
tott nem felel meg a közúti árutovábbítási, illetve a
közúti személyszállítási tevékenység folytatásához
szükséges,akormányrendeletbenrészletezettelôírá-
soknakéskövetelményeknek.Ezekbenazesetekben
abiztosítótazérdekmúlásnapjáigesedékesdíj illeti
meg.

6.4. Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegál-
lapodásávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetben
abiztosítóamegszûnésnapjáigesedékesdíjatszá-
mítjafel.

6.4.1. Amennyibenabiztosítottaszerzôdéskötéstkövetôen
közúti árutovábbítási, illetve közúti személyszállítási
engedélyétnemkapjameg,vagyazújengedélytan-
nak kézhezvételét követô 5munkanapon belül nem
mutatja be a biztosítónak, a biztosítási szerzôdés a
kockázatviselés kezdônapjára visszamenô hatállyal
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megszûnik,abefizetettdíjakatabiztosítóvisszautalja
aszerzôdônek.

6.5. Abiztosítóvállalja,hogyaszerzôdésbármelyok-
bóltörténômegszûnéseeseténhaladéktalanulér-
tesíti a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti,
területilegilletékesközlekedésihatóságot.

7. DÍJ FI ZE TÉS

7.1. Afelelôsségbiztosításközútiárufuvarozásitevékeny-
ségrevonatkozódíjaaszerzôdôáltalközútiárufuva-
rozásbanüzemeltetettgépjármûdarabszám,valamint
aszerzôdôjármûveiáltalfuvarozottáruféleségekkoc-
kázatibesorolása,továbbáatevékenységiterület(bel-
föld/nemzetközi)figyelembevételévelkerülmegállapí-
tásra.

7.2. Aszemélyszállítási szolgáltatási tevékenységvonat-
kozódíjaszemélyszállításicélrahasználtautóbuszok
darabszámának,illetveaférôhelyekszámánakfigye-
lembevételévelkerülmegállapításra.

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

7.4. Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdésé-
neknapjánesedékes.

7.5. Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetke-
zôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.

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

7.7. Abiztosító jogosultazEK rendeletbenelôírtösszeg
növekedése,abiztosítottgépjármûparkjánakbôvülése,
abiztosított jármûveivelfuvarozottáruféleségekkoc-
kázatibesorolásánakváltozása,vagyatevékenységi
területváltozásamiattbekövetkezôévközibiztosítási
összeg, illetve díjtétel növekedés esetén a változás
idôpontjától a biztosítási év hátralévô napjaira az új
biztosítási összegnek, illetve kockázati feltételeknek
megfelelôtöbbletdíjatmegállapítani.

7.8. AzEKrendeletáltalelôírtösszegcsökkenése,abiz-
tosítottjármûállományánakcsökkenése,vagyabizto-
sítottjármûveiáltalfuvarozottáruklegmagasabbkoc-
kázaticsoportjánakváltozásaeseténabiztosítóake-
letkezett díjtöbbletet a soron következô biztosítási
idôszakdíjábaszámítjabe,feltéve,hogyaszerzôdés
továbbraishatálybanmarad.

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

7.10. Adíjnemfizetésselmegszûntbiztosításiszerzôdést,a
biztosításidíjmegszûnéstkövetô,utólagosmegfizeté-
senemhelyeziújrahatályba.

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

7.11.1. Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelye-
zésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjedki
aszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelye-
zésénekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

8. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

8.1. Jelenfelelôsségbiztosításbiztosításiösszege(vagyo-
ni biztosíték) és így a kártérítés felsô határa amin-
denkori, hatályos kötvényben szereplô biztosítási
összeg.

8.2. Aszemélyszállítási,illetveközútiárutovábbításitevé-
kenységbiztosításiösszegeakormányrendelet3.§
(2)bekezdésealapján,abiztosítottgazdálkodószer-
vezet díj ellenében végzett személyszállítási, illetve
közúti árutovábbítási tevékenységében használt,
összesautóbusza,illetvetehergépjármûve(jármûsze-
relvénye)alapjánkerülmeghatározásra.

8.3. A biztosítási összeg (vagyoni biztosíték) mértéke a
biztosított által közúti árufuvarozásban, illetvea sze-
mélyszállításiszolgáltatásbanüzemeltetettgépjármû-
vekdarabszámaalapjánazalábbiakszerintkerülmeg-
határozásra:egygépjármû(jármûszerelvény)esetén,
illetôlegazelsôgépjármûre(jármûszerelvényre)szá-
mítva9.000EURésmindentovábbigépjármûre(jár-
mûszerelvényre)nézvejármûvenként5.000EUR.

8.4. A szerzôdésre vonatkozó, egy teljes biztosítási idô-
szakra (biztosítási évre) számított díj egyösszegben
történômegfizetéseellenébenabiztosítóabiztosítá-
siidôszakbanlegfeljebbaszerzôdésbenrögzítettbiz-
tosításiösszeg(vagyonibiztosíték)mértékéigteljesít
szolgáltatást.

8.5. Adott biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási
összeg(vagyonibiztosíték)azugyanazonbiztosítási
idôszakban bekövetkezett biztosítási eseménymiatt
kifizetettszolgáltatásiösszeggelcsökken,kivéve,ha
aszerzôdôféladíjatmegfelelôenkiegészíti.

8.6. A biztosítási összeg csökkenése esetén, a biztosító
általtörténôkifizetésselegyidejûlegabiztosítottköte-
lesgondoskodniarról,hogyabiztosításifedezetvala-
mennyi,aközútiárutovábbítási,illetveaszemélyszál-
lításitevékenységbenüzemeltetettgépjármûtekinte-
tébenazadott biztosítási idôszakvégéigmindenkor
(folyamatosan) feleljen meg a kormányrendeletben
elôírt feltételeknek.Ennekérdekébenhaladéktalanul
kötelesakifizetettszolgáltatásiösszeggelcsökkentett
fedezetetadíjfeltöltésévelmegfelelôenkiegészíteni.

8.6.1. Abiztosítóabiztosításifedezetbármelyokúkor-
mányrendeletben, illetveEK rendeletbenmegha-
tározottértékhatáralácsökkenésérôlhaladéktala-
nulértesítiagazdálkodószervezetszékhelyesze-
rinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.
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9. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉNY

Biztosításieseménynekminôsülabiztosított–kormányren-
deletben elôírt – megfelelô pénzügyi helyzetét biztosító
összegterhéreérvényesítettfizetésikötelezettsége,feltéve,
hogyabiztosítottgazdálkodószervezetmásmódon,példá-
ulmeglévôanyagieszközeifelhasználásávalnemtudtatel-
jesítenifizetésikötelezettségét,fizetésképtelennévált,illetve
csôdeljárásvagyfelszámolásieljárásindultveleszemben.

Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosítóaje-
len szerzôdésben vállalt, egyetemleges felelôsségre alapí-
tottkötelemalapjánszolgáltatástnyújt,legfeljebbabiztosítá-
siösszeg(vagyonibiztosíték)mértékéig.

10. A SZER ZÔ DÔ/BIZTOSÍTOTT
KÖTELEZETTSÉGEI

KözlésiésváltozásbejelentésiKötelezettség

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

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

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

10.4. Biztosított köteles a székhelye szerinti, területileg
illetékesközlekedésihatóságáltalkiadottközútiáru-
továbbítási, illetveszemélyszállításiszolgáltatásien-
gedélymásolatátannakkézhezvételétkövetô5mun-
kanaponbelülbenyújtaniabiztosítónak,amennyiben
ezzelazajánlataláírásakornemrendelkezett.

10.5. Szerzôdôfélkötelesalényegeskörülményekváltozá-
sát a biztosítónak írásban bejelenteni. Szerzôdô 2
munkanaponbelülkötelesírásbanbejelenteniabizto-
sítónakazajánlatonmegjelöltadatokbanbekövetke-
zett változásokat, különösen az általa üzemeltetett
tehergépjármûvek, szerelvények, autóbuszok szá-
mosságábantörténtváltozásokat,azesetlegesrend-

számváltozásokat,továbbáazáltalafuvarozottárufé-
leségek körének változását, illetve ha árufuvarozói
tevékenységétnemzetköziárufuvarozássalisbôvíti.

Kármegelôzési,KárenyhítésiKötelezettség

10.6. A biztosított köteles a tôle telhetô módon mindent
megtenniakáreseményekmegelôzése,illetveabekö-
vetkezettkárokenyhítésecéljából,különöstekintettel
azalábbiakra:

a) AbiztosítottmindenkorkötelesaKRESZszabá-
lyainakéselôírásainakmegfelelôenközlekedni.

b) Abiztosítottkötelesgondoskodniabiztosított te-
hergépjármû, szerelvény, autóbusz rendszeres
karbantartásáról,induláselôttkötelestovábbámeg-
gyôzôdni a jármû kerekeinek épségérôl, lámpái-
nak, biztonsági berendezéseinek mûködôképes-
ségérôl és a gépjármû közúti forgalomban való
részvételéhezszükségesáltalánosmûszakimeg-
felelôségérôl.

c) Abiztosítottkötelesgondoskodniazutasvédelmi
berendezések (pl. biztonsági öv, légzsákok stb.)
mûködôképességérôlésrendszereskarbantartá-
sáról.

KárbejelentésiKötelezettség

10.7. A biztosított a káreseményt (szolgáltatási igényt) 2
munkanaponbelülkötelesbejelenteniabiztosítónak.
Kötelestovábbáahozzáérkezettkárigénytekinteté-
benálláspontjátabiztosítóvalírásbanközölni.

10.8. A kárigény érvényesítéséhez a biztosított köteles a
biztosításieseményhezkapcsolódóésazigényelbí-
rálásához szükséges valamennyi iratot, dokumentu-
motátadniabiztosítónak.

10.9. A kárigény érvényesítéséhez az alábbi dokumentu-
mokatkellcsatolni:

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) tevékenységiengedély/engedélykivonatmásolata,
c) aközlekedésihatóság jóváhagyása, illetvehatá-

rozata.

10.9.1. Abiztosító szolgáltatása teljesítésénekesedékessé-
gét csak olyan okirat bemutatásától teheti függôvé,
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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igazolásiKötelezettség

10.10. A kormányrendelet 12. § (5) bekezdése alapján
biztosított legkésôbbazadottbiztosítási idôszak
végéigkötelesigazolniaszékhelyeszerinti,terü-
letileg illetékes közlekedési hatóságnál, hogy a
soronkövetkezôbiztosításiidôszakraisrendelke-
zikbiztosításifedezettel,vagypénzügyimegfele-
lésikötelezettségétmásmódonteljesíti.

FeDezetFeltöltésiKötelezettség

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

11. A BIZ TO SÍ Tó KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

abiztosítótájéKoztatásiKötelezettsége

11.1. 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.

11.2. Abiztosításiszerzôdésbármelyokúmegszûnése,
illetve a biztosítási összeg (vagyoni biztosíték)
mértékénekcsökkenéseeseténabiztosítóköteles
haladéktalanultájékoztatniagazdálkodószervezet
székhelyeszerinti,területilegilletékesközlekedé-
sihatóságot.

szolgáltatásiKötelezettség

11.3. Jelenfeltételekbenmeghatározottbiztosításiesemény
bekövetkezésétkövetôenabiztosítókifizetiajogosult
részéreabiztosított(mintkötelezett)helyettazegyéb-
kéntôtterhelôjogoskövetelésösszegét,legfeljebbaz
aktuálisbiztosításiösszegerejéig.

11.4. Aközlekedésihatóságerrevonatkozóhatározata
közvetlenülésazonnalkiváltjaabiztosítószolgál-
tatásikötelezettségét.

11.5. A károsult (jogosult) nem érvényesítheti kárigényét
közvetlenülabiztosítóvalszemben.

11.6. A károsult (jogosult) kártérítési igényének biztosított
általtörténtelismerése,teljesítéseésazazzalkapcso-
latosegyezségeabiztosítóval szembenakkorhatá-
lyos, ha ahhoz a biztosító elôzetesen hozzájárult,
vagyaztutólagtudomásulvette.

11.7. Abiztosítószolgáltatásátkizárólagamindenkorérvé-
nyestörvényesbelföldifizetôeszközben,akárbejelen-
téssel egyidejûleg magadott bankszámlára történô
utalással teljesíti.

aszolgáltatásiKötelezettséghatáriDeje

11.8. Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény
elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérke-
zésétôlszámítotttizenötnaponbelülteljesíti.

KözleKeDésihatósággalKapcsolatosKötelezettség

11.9. Abiztosítóazajánlatmegtételekorésabiztosítási
díjbefizetésénekigazolásautánabiztosítottgaz-
dálkodó szervezet székhelye szerinti, területileg
illetékesközlekedésihatóságrészéreigazolástál-
lítkiaszerzôdôáltalkötöttbiztosításiszerzôdés-
rôlésazabbanvállaltbiztosításiösszeg(vagyoni
biztosíték)mértékérôl.

11.10. Amennyiben a biztosító a kockázatelbírálási ha-
táridônbelülazajánlatotelutasítja,agazdálkodó
szervezet székhelye szerinti, területileg illetékes
közlekedésihatóságothaladéktalanultájékoztatja
arról,hogyabiztosításiszerzôdésnem jött létre
ésabiztosítónemállkockázatban.

11.11. Amennyibenabiztosítási fedezet (vagyonibizto-
síték)bármelyokbólarendeletbenmeghatározott
értékhatáralácsökken,ésabiztosításiösszegeta
szerzôdôkésedelemnélkülnemtöltifelazEKren-
deletszerintmeghatározottszintre,abiztosítóer-
rôl haladéktalanul tájékoztatja a gazdálkodó
szervezet székhelye szerinti, területileg illetékes
közlekedésihatóságot.

11.12. Amennyibenabiztosítási szerzôdésbármelyok-
bólmegszûnik,abiztosítóerrôlhaladéktalanultá-
jékoztatjaagazdálkodószervezetszékhelyesze-
rinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.

12. A BIZ TO SÍ Tó VISSZ KE RE SE TI JO GA

12.1. Abiztosítottkötelesabiztosítóáltalkifizetettösszeget
vagyannakmegfelelôrészét40naponbelülvisszafi-
zetniabiztosítónak,ha:

12.1.1. arendeletszerintabiztosítottatterhelôösszeg(vagy
annakegyrésze)másbiztosításbólismegtérült,

12.1.2. afizetésikötelezettségabiztosítottvagyalkalmazott-
ja,illetvemegbízottjaszándékos,illetvesúlyosangon-
datlan magatartásával összefüggésben következett
be,ígypéldául:

a) haabiztosítottagépjármûvetazadottkategóriá-
ra érvényes gépjármûvezetôi engedély nélkül,
vagyelmulasztottorvosivizsgálatmiattlejártgép-
jármûvezetôiengedéllyel,vagy0,8ezrelékvéral-
koholszintetelérô,vagy0,5mg/llégalkoholszin-
tet elérô állapotban, vagy kábítószeres befolyá-
soltságállapotábanvezette,
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b) haa tûzrendészetielôírásokatsúlyosanmegsér-
tették,

c) haatûz-ésrobbanáskövetkeztébenkeletkezett
kárahatósági engedélynélkül átalakított jármû-
benazátalakítássalokozatiösszefüggésbenke-
letkezett,

d) haakárkereskedelmi,vagykésedelmikamatból,
kötbérbôl,vagyjogerôsenkiszabottbírságbólillet-
veperköltségbôlszármazik,

e) haabiztosítottgépjármûvetvezetôszemélynem
rendelkezettarendeletbenelôírtszakmaifeltéte-
lekkel,

f) haakáresemény idôpontjábanabiztosítottgép-
jármûvet nem a biztosított, illetve alkalmazottja
üzemeltette,

g) haakáreseményabiztosítottgépjármûvénektúl-
terhelése,méretkorlátozásokra,vagyaszállítható
személyekszámának túllépésérevonatkozóelô-
írásokbenemtartásamiattkövetkezettbe,

h) haajármûvetabiztosítottnakfelróhatóanakára
biztosítottalkalmazottja,akármásszemélyjogta-
lanulhasználtaésakárezenidôalattkövetkezett
be,

i) ha a biztosított nem a KRESZ szabályainak és
elôírásainakmegfelelôenközlekedett,

j) haabiztosítottnemmegfelelôengondoskodotta
biztosított tehergépjármû, szerelvény, autóbusz
rendszeres karbantartásáról, a gépjármû közúti
forgalomba való részvételhez szükséges általá-
nosmûszakimegfelelôségérôl,

k) haabiztosítottnemgondoskodottazutasvédelmi
berendezések (például biztonsági öv, légzsákok
stb.)mûködôképességérôlésrendszereskarban-
tartásáról.

12.2. Abiztosítottkötelesabiztosítóáltalkifizetettösszeget
vagyannakmegfelelôrészét40naponbelülvissza-
fizetniabiztosítónak,amennyiben:

a) a rendelet szerinti kötelezettség alapját képezô
eseményháborúseseményekkel,polgárháborúval,
felkeléssel,sztrájkkal,terrorcselekménnyelössze-
függésbentörtént,

b) a biztosított nem közúti árufuvarozói vagy sze-
mélyszállítási szolgáltatást folytatóminôségében
felelôs,

c) afizetésképtelenségabiztosítóhozlenemjelen-
tett jármûvel/ jármûszerelvénnyel vagy autó-
busszalvégzettközútiközlekedésiszolgáltatásso-
rán,vagyezzelösszefüggésbenkövetkeztekbe,

d) afizetésképtelenség abbólkeletkezett,hogyabiz-
tosított tevékenységét érvényes belföldi és/vagy
nemzetköziközútiárutovábbításivagyközútisze-
mélyszállításiengedélynélkülvégezte,

e) afizetésképtelenségazárutovábbításivagysze-
mélyszállítási engedély bevonásának tartama
alattkeletkeztek,

f) afizetésképtelenségafuvareszközvagyautóbusz
jogtalan használatával összefüggésben követke-
zettbe.

13. MEN TE SÜ LÉS

Abiztosítótakárosulttalszembenabiztosítottszándékos
vagysúlyosangondatlanmagatartásasemmentesíti.

14. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

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

14.2. Jelenszerzôdésalapjánkeletkezettkártérítésiigények
a káresemény bekövetkezésétôl számított egy év
alattévülnekel.

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

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

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

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

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításának
feltétele,hogyatermészetesszemélyfogyasztóelô-
zetesenabiztosítóvalközvetlenülmegkíséreljeavi-
tásügyrendezését.

14.5. A fogyasztóvédelmi rendelkezésekmegsértéseese-
ténazMNB-hezlehetfordulnipanasszal.

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

14.6. Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbíró-
sághozisfordulhatnak,illetvetermészetesszemélyfo-
gyasztónaknemminôsülôfélcsakbírósághozfordulhat.

14.7. AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank
(MNB).

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

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

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

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

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

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

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

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

Abiztosítóésaviszontbiztosítókötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjött
szerzôdésselkapcsolatosszemélyesadatot,amelynek
kezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,vagy
amelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulásanem

állrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséheznincs
törvényijogalap.

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

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

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

a) afeladatkörébeneljáróFelügyelettel,
b) azelôkészítôeljárástfolytatószervvel,anyomozó
hatósággalésazügyészséggel,

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

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá
azáltalakirendeltszakértôvel,

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

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá-
lattal,

g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhiva-
tallal,

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
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közlekedésiigazgatásihatósággal,valamintaköz-
útiközlekedésinyilvántartásiszervével,

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

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

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

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

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

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

t) afelszámolószervezeteketnyilvántartóhatósággal

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

14.18. Abiztosításititoktartásikötelezettségazeljáráskere-
ténkívülafentmeghatározottszervekalkalmazottai-
raiskiterjed.

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

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

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

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

14.21. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,ha

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

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

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

14.23. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennaHpt.-benmeghatározottpénzügyiintézmény-
nyelszembenapénzügyiszolgáltatásbóleredôköve-
teléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonatkozá-
sában,haapénzügyiintézményírásbelimegkeresés-
selfordulabiztosítóhoz,amelytartalmazzaazügyfél
nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a
kértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját.

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

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

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

a) haabiztosítóügyfele(atovábbiakban:adatalany)
ahhozírásbanhozzájárult,vagy

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

Abiztosításititoknakminôsülôadatoknakmásiktag-
állambatörténôtovábbításaeseténabelföldretörténô
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell al-
kalmazni.

14.26. Nemjelentiabiztosításititokésazüzletititoksérelmét
afelügyeletiellenôrzésieljárássoránacsoportfelügye-
letesetébenacsoportvizsgálati jelentésnekapénz-
ügyicsoportirányítótagjarészéretörténôátadása.

14.27. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét

a) azolyanösszesítettadatokszolgáltatása,amely-
bôlazegyesügyfelekszemélyevagyüzletiadata
nemállapíthatómeg,

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

c) ajogalkotásmegalapozásaésahatásvizsgálatok
elvégzésecéljábólaminiszterrészéreszemélyes
adatnaknemminôsülôadatokátadása,

d) apénzügyikonglomerátumokkiegészítôfelügyele-
térôlszólótörvénybenfoglaltrendelkezésektelje-
sítéseérdekébentörténôadatátadás.

Fentiekbenmeghatározottadatokátadásátabiztosí-
tóabiztosításititokvédelmérehivatkozvanemtagad-
hatjameg.

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

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

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

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

14.32. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,

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

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

c) törvénybenmeghatározottegyébesetben.

14.33. Abiztosítóazérintetttiltakozástakérelembenyújtásá-
tólszámított legrövidebb idônbelül,de legfeljebb15
napon belül megvizsgálja, annakmegalapozottsága
kérdésébendöntésthoz,ésdöntésérôlakérelmezôt
írásbantájékoztatja.Amennyibenabiztosítóazérin-
tett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
azadatkezelést–beleértveatovábbiadatfelvételtés
adattovábbítást is–megszünteti,ésazadatokatzá-
rolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannakalap-
ján tett intézkedésekrôl értesítimindazokat, akik ré-
széreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkoráb-
bantovábbította,ésakikkötelesekintézkedniatilta-
kozásijogérvényesítéseérdekében.

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

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

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

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

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

14.39. Azelhunytszeméllyelkapcsolatbahozhatóadatokte-
kintetébenazérintettjogaitazelhunytörököse,illetve
abiztosításiszerzôdésbennevesítettjogosultisgya-
korolhatja.

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


