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TiszteltÜgyfelünk!

JelentájékoztatónkbanszeretnénkÖnnekrövidenbemutat-
niaKöBESZEMÉLYTAXI-ÉSSZEMÉLYGÉPKOCSISSZE-
MÉLYSZÁLLÍTÓSZOLGÁLTATÁSTVÉGZÔKFELELÔSSÉG-
BIZTOSÍTÁSÁT.Célunk,hogyközérthetômódonmagyaráz-
zuk el a biztosító fô szolgáltatásának lényegét, különösen
nagyhangsúlyt fektetvea speciális szabályokraés feltéte-
lekre, valamint az alkalmazott korlátozásokra. Szeretnénk
egyértelmûvé tenni, hogy pontosanmilyen feltételekkel és
hogyanköthetômegezabiztosítás,mikor,mireésmennyit
fizetabiztosító,végülkitérünkarrais,hogymelyekazokaz
esetek,amelyeknemtartoznakabiztosításivédelemhatálya
alá.Fontosazonban,hogyazÜgyféltájékoztatónemhelyet-
tesítiabiztosítási feltételeket,ezértkérjük,hogy tájékozta-
tónkkalegyütt,mindenesetbena feltételeket isolvassaát.
Amennyiben kérdése merülne fel a SZEMÉLYTAXI- ÉS
SZEMÉLYGÉPKOCSIS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTA-
TÁSTVÉGZÔKFELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL kapcsolat-
ban, telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36-1-433-1180) szí-
vesenállunkrendelkezésére.

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

ASzemélytaxi- és személygépkocsis személyszállító szol-
gáltatástvégzôkfelelôsségbiztosításánakkeretébenaKöBE
Közép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület(továbbiakban:
biztosító)vállalja,hogymentesítiabiztosítottata176/2015.
(VII.7.)Korm.rendelet8.§(2)bekezdésében(továbbiak-
ban: rendelet)meghatározottvagyonibiztosíték terhéreér-
vényesített,avállalkozásáltalaszemélyszállítószolgáltatás-
sal összefüggésben az utasoknak, vagy a diszpécserszol-

gálatnakokozottésmásmódonnemfedezettkárokbólere-
dôjogoskártérítésiigényénekkielégítésérevonatkozókárté-
rítésikötelezettségealól,legfeljebbarendeletbenmeghatá-
rozottmértékben.

3. A biz to sí tá si szer zô dés

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

Abiztosításszerzôdôjeszemélytaxi-vagyszemélygépkocsis
személyszállítószolgáltatástvégzôvállalkozáslehet.

Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodásávaljön
létre,abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôligazolástéskötvényt/
elektronikuskötvényt állítki.

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

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

Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.Atartamonbe-
lülibiztosításiidôszakanaptáriidôszakokhozigazodóanegy
naptáriév.

Anemjanuárelsejeikockázatviselésikezdettellétrejöttszer-
zôdésekelsôbiztosításiéveazadottnaptáriévdecember
31-igtartótörtbiztosításiév.

Abiztosításiévfordulónapjajanuárelseje,amelyakövetke-
zôbiztosításiidôszakelsônapjaisegyben.

5. 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.

Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdéséneknap-
jánesedékes.Azelsôidôszakdíjaazidôszak(törtév)hosszá-
tólfüggetlenülkerülmegállapításra.

Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetkezôbiz-
tosításiidôszakelsônapjánesedékes.

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

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

Abiztosításidíjegyadottbiztosításiidôszakonbelülnemvál-
tozik,kivéve,harendeletbenelôírtbiztosítékmértékemeg-
változik,vagy,haabiztosítottgépjármûbenaszállíthatósze-
mélyekszámaemelkedik.

7. Biz to sí tá si ese mény

Jelen biztosítás szempontjából biztosítási eseménynekmi-
nôsül,haabiztosítottnaka rendeletbenmeghatározott va-
gyonibiztosítékaterhérearendeletszerintijogoskártérítési
igénytnyújtanakbe.

8. Biz to sí tá si összeg

A biztosítási összeg (vagyoni biztosíték) a biztosított sze-
mélygépkocsibanszállíthatószemélyekszámaalapjánkerül
meghatározásra,arendeletbenhivatkozottvagyonibiztosí-
tékmértékénekfigyelembevételével.

Abiztosítottravonatkozó,egyteljesbiztosításiidôszakraszá-
mítottdíjegyszerimegfizetéseellenében,abiztosítólegfel-
jebbabiztosításiösszeg(vagyonibiztosíték)mértékéigtel-
jesítkifizetést.

Adottbiztosításiidôszakravonatkozóbiztosításiösszeg(va-
gyonibiztosíték)azugyanazonbiztosításiidôszakbanbekö-
vetkezettbiztosításieseménymiattkifizetettösszeggelcsök-
ken,kivéve,haaszerzôdôféladíjatakifizetéstkövetô30
naponbelülmegfelelôenkiegészíti.

Abiztosításiösszegcsökkenéseeseténabiztosítóvál-
lalja,hogyavagyonibiztosítékmértékénekcsökkenésé-
rôl haladéktalanul értesíti a vállalkozás székhelye sze-
rinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.

Abiztosításiösszegcsökkenéseeseténaszerzôdôkö-
telezettségetvállalarra,hogyarendeletszerintivagyo-
ni biztosíték alapjául szolgáló biztosítási összeget – a
vonatkozóbiztosításidíjmegfizetésével–30naponbe-
lülvisszapótoljaazelôírásszerintiszintre.

9. A biztosító szol gál ta tá sa

Biztosításieseménybekövetkezéseeseténabiztosítóadisz-
pécserszolgálat,illetveabiztosítottgépjármûbenutazókáro-
sultutasokmásmódonnemfedezett,jogoskártérítésiigényeit
elégítiki,arendeletbenmeghatározottesetbenésmértékben,
személyenként(utasonként)legfeljebb50.000Ftértékben.

Aközlekedésihatósághatározataközvetlenülésazon-
nalkiváltjaabiztosítószolgáltatásikötelezettségét.

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

Abiztosítószolgáltatásaitamindenkorérvényes törvényes
belföldifizetôeszközben,akárbejelentésselegyidejûlegmeg-
adottbankszámláratörténôutalással teljesíti.

10. A biztosító tájékoztatási kötelezettsége

Abiztosításiszerzôdésbármelyokúmegszûnése,illetve
a biztosítási összeg (vagyoni biztosíték) mértékének
csökkenéseeseténabiztosítóköteleshaladéktalanultá-
jékoztatniavállalkozásszékhelyeszerinti,területilegil-
letékesközlekedésihatóságot.

11. Fedezetfeltöltési kötelezettség

Azadottbiztosításiidôszakravonatkozóbiztosításiösszegaz
ugyanazon biztosítási idôszakban bekövetkezett biztosítási
eseménymiattkifizetettösszeggelcsökken,kivéve,haaszer-
zôdôféladíjatmegfelelôenkiegészíti.Abiztosításidíjmeg-
felelôkiegészítésére(avagyonibiztosítékvisszapótlásá-
ra)aszerzôdôneklegfeljebb30napállrendelkezésére.

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

Amennyibenabiztosítottgépjármûbenaszállíthatószemé-
lyekszámaemelkedik,azigényérvényesítésnapjátólabiz-
tosítási évfordulóig a növekedéssel arányos éves egyszeri
díjatkellmegfizetni.

Amennyibenabiztosítottgépjármûbenaszállíthatószemé-
lyekszámacsökken,amárbefizetettegyszeribiztosításidí-
jatabiztosítónemtérítivissza.
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13. A szer zô dés meg szû né sé nek ese tei

Abiztosításiszerzôdésmegszûnhet:

•Évfordulóratörténôfelmondással
•Díjnemfizetéssel
•Érdekmúlással
•Afelekközösmegegyezésével

Évfordulóratörténôfelmondás
Abiztosításiszerzôdéskizárólag írásban,abiztosítási idô-
szakvégére(december31.)mondhatófel.Afelmondásiidô
harmincnap.

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

Aszerzôdôelôzetesfelhatalmazásaalapjánabiztosító–jelen
pontszerintifelhívásikötelezettségének–jogosultaszerzôdô
általmegadotte-mailcímreküldöttértesítésútjánelegettenni.

Érdekmúlás
Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama alatta
biztosításieseménybekövetkezéselehetetlennévált,vagya
biztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabizto-
sítóadottszemélygépkocsiravonatkozókockázatviselése–
biztosításieseménybekövetkezésenélkül–megszûnik.Ilyen
esetbenabiztosítótamegszûnésnapjáigjáródíjilletimeg.

Közösmegegyezés
Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegállapodá-
sávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetbenabiztosítóa
megszûnésnapjáigesedékesdíjatszámítjafel.

Abiztosítóvállalja,hogyaszerzôdésbármelyokbóltörténô
megszûnéseeseténhaladéktalanulértesítiavállalkozásszék-
helyeszerinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.

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. A biztosító visszkereseti joga

Abiztosítottkötelesabiztosítóáltalkifizetettösszegetvagy
annakmegfelelôrészét40naponbelülvisszafizetniabizto-
sítónak,ha:

•a rendeletszerintabiztosítottat terhelôösszeg (vagyan-
nakegyrésze)másbiztosításbólismegtérült,
•afizetésikötelezettségabiztosítottnakvagyalkalmazottjá-
nak,illetvemegbízottjának,példáulazalábbfelsoroltszán-
dékos, illetve súlyosan gondatlan magatartásával össze-
függésbenkövetkezettbe:

a) haabiztosítottagépjármûvetazadottkategóriáraérvé-
nyesgépjármûvezetôiengedélynélkül,vagyelmulasztott
orvosivizsgálatmiatt lejártgépjármûvezetôiengedéllyel,
vagy0,8ezrelék véralkohol szintet elérô, vagy0,5mg/l
légalkoholszintetelérôállapotban,vagykábítószeresbe-
folyásoltságállapotábanvezette,

b) haatûzrendészetielôírásokatsúlyosanmegsértették,
c) haatûz-ésrobbanáskövetkeztébenkeletkezettkáraha-
tóságiengedélynélkülátalakítottjármûbenazátalakítás-
salokozatiösszefüggésbenkeletkezett,

d) haakárkereskedelmi,vagykésedelmikamatból,kötbér-
bôl,vagyjogerôsenkiszabottbírságbólilletveperköltség-
bôlszármazik,

e) haabiztosítottnemrendelkezettatevékenységvégzésé-
rejogosítóérvényesengedéllyel,

f) haabiztosítottgépjármûvetvezetôszemélynemrendel-
kezettarendeletbenelôírtszakmaifeltételekkel,

g) haakáreseményidôpontjábanabiztosítottgépjármûvet
nemabiztosított,illetvealkalmazottjaüzemeltette,

h) haakáreseményabiztosítottgépjármûvénektúlterhelé-
se, méretkorlátozásokra, vagy a szállítható személyek
számánaktúllépésérevonatkozóelôírásokbenemtartá-
samiattkövetkezettbe,

i) haajármûvetabiztosítottnakfelróhatóanakárabiztosí-
tottalkalmazottja,akármásszemélyjogtalanulhasználta
ésakárezenidôalattkövetkezettbe.

16. Mentesülés

Abiztosítótakárosulttalszembenabiztosítottszándékos
vagysúlyosangondatlanmagatartásasemmentesíti.

17. Al kal ma zott ki zá rá sok

Nembiztosításiesemény,ésabiztosításnemterjedkiazok-
raakárokra:

a)amelyeknélarendeletszerintikötelezettségalapjátképe-
zôeseményháborúseseményekkel,polgárháborúval,fel-
keléssel,sztrájkkal,terrorcselekménnyelösszefüggésben
történt,

b)amelyeknélakötelezettségalapjátképzôeseménynema
NemzetköziZöldkártyaEgyezményhezcsatlakozottország
területéntörtént.

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

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

Akárigényérvényesítéséhezabiztosítottkötelesabiztosítá-
sieseményhezkapcsolódóésazigényelbírálásáhozszük-
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ségesvalamennyiiratot,dokumentumot(különöstekintettel
aközlekedésihatósághatározatára)átadniabiztosítónak.

19. A kár té rí tés sza bá lyai

Aszolgáltatásiösszegmennyiségiésösszegszerûmegálla-
pításaahatóságihatározatalapján–akárosultésabiztosí-
tottbevonásával–történikmeg.

Abiztosítottcsakannyibankövetelheti,hogyabiztosítóazô
kezéhezteljesítsen,amennyibenakárosultkövetelésétköz-
vetlenülkielégítette.

Abiztosítottkötelesmegadnivalamennyiszükségesbizonyí-
tékot,tájékoztatástésmindenelvárhatótámogatást,amelya
biztosítótörvényiengedményijoga,avisszkeresetérvénye-
sítéséhezesetlegesenszükséges.Ekötelezettségelmulasz-
tásábólszármazóhátrányokabiztosítottatterhelik.

Abiztosítottésakárosultegyezségeabiztosítóvalszemben
csakakkorhatályos,haaztabiztosítótudomásulvette,vagy
haazegyezségmegkötésébenmindabiztosított,mindpe-
digabiztosítórésztvett.

Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény elbírá-
láshozszükségesutolsódokumentumbeérkezésétôlszámí-
totttizenötnaponbelülteljesíti.

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

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

Abiztosítóaszerzôdésmegkötésével,módosításával,állo-
mányban tartásával, a szerzôdésbôl származó követelés
megítélésével kapcsolatos, biztosítási titoknak minôsülô
adatokatazadatvédelmiszabályokmegtartásávalabiztosí-
tásitevékenységrôlszóló2014.éviLXXXVIII.törvény(ato-
vábbiakban: Bit.) rendelkezései szerint harmadik személy
részéreátadhatja.

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.

21. 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.

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

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

23. 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.
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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.

24. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelenbiztosításiszerzôdésre,illetveazezalapjánlétrejöttbiz-
tosításijogviszonyraamagyarjogotkellalkalmazni.
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Jelen szerzôdési feltételek szerint a KöBE Közép-európai
KölcsönösBiztosítóEgyesület(továbbiakban:biztosító)vállal-
ja,hogymentesítiabiztosítottata176/2015. (VII.7.)Korm.
rendelet 8. § (2) bekezdésében (továbbiakban: rendelet)
meghatározottvagyonibiztosítékterhéreérvényesített,avál-
lalkozásáltalaszemélyszállítószolgáltatássalösszefüggés-
benazutasoknak,vagyadiszpécserszolgálatnakokozottés
más módon nem fedezett károkból eredô, jogos kártérítési
igényének kielégítésére vonatkozó kártérítési kötelezettsége
alól,legfeljebbarendeletbenmeghatározottmértékben.

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

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

1.2. Szerzôdô:Azavállalkozás[Ptk.8:1.§(1)bekezdés],
akiaKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgye-
sület tagdíjátmegfizette,abiztosításiajánlatotmeg-
tetteésaszerzôdéslétrejötteeseténadíjfizetésttel-
jesíti.Abiztosítójognyilatkozatainakcímzettjeaszer-
zôdô,továbbáaszerzôdôjogosultéskötelesabizto-
sítássalkapcsolatosjognyilatkozatokmegtételére.

1.3. Biztosított:Azajánlaton,illetveabiztosításikötvényen
feltüntetett–arendeletelôírásainakmegfelelô–sze-
mély,aki,azáltalaszállítottutasok, illetveadiszpé-
cserszolgálatmásmódonnemfedezett,jogoskártérí-
tési igényeinek kielégítésére, személyszállító szolgál-
tatást végzôminôségébenkötelezettséggeltartozik.

1.4. Biztosítottjármû:Abiztosítottszemélyáltalszemély-
szállítószolgáltatásvégzésérehasznált,jelenszerzô-
désben rögzített forgalmi rendszámúszemélygépko-
csi. Egy szerzôdésben egy darab személygépkocsi
biztosítható.Abiztosításiösszegmegállapításánála
biztosítóabiztosítottszemélygépkocsibanszállítható
személyekszámátveszialapul.

2. A SZER ZÔ DÉS LÉT RE JÖT TE

2.1. Szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli
ajánlattalkezdeményezi.

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

2.3. Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodá-
sávaljönlétre.

2.4. Biztosító a szerzôdôajánlatát abiztosítóhoz történô
beérkezéstôlszámítotttizenötnaponbelülbíráljael.

2.4.1. Azajánlatbeérkezésénekidôpontjátabiztosítóátvé-
telipecsétje,illetveelektronikusidôpecsétjeigazolja.

2.5. Amennyibenabiztosítószerzôdôajánlatáraarendel-
kezéséreálló tizenötnaponbelülnemnyilatkozik,a
szerzôdés a kockázatelbírálási idô elteltét követô
napon, az ajánlat szerinti tartalommal jön létre, az
ajánlatnakabiztosítórészéretörténtátadásaidôpon-
tjáravisszamenôhatállyal,feltéve,hogyazajánlatota
jogviszonytartalmáravonatkozó,jogszabálybanelôírt
tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendsz-
eresítettajánlatilaponésadíjszabásnakmegfelelôen
tették.

2.6. Amennyibenazajánlatotabiztosítóafentiekszerint
rendelkezésére álló tizenöt napos határidôn belül
visszautasítja, az ezen idôszak alatt bekövetkezett
károkérthelytállninemköteles,azesetlegesenmeg-
fizetett biztosítási díjakat az elutasítástól, de legké-
sôbbadíjbeérkezésétôlszámítottnyolcnaponbelül
visszautalja.

2.6.1. Azajánlatvisszautasításaeseténabiztosítóvállalja,
hogyavisszautasítástényérôlhaladéktalanulértesíti
a vállalkozás székhelye szerinti, területileg illetékes
közlekedésihatóságot.

2.7. Amennyibenabiztosítókifejezettnyilatkozatanélkül
létrejöttszerzôdésvalamelylényegeskérdésekbenel-
térjelenfeltételektôl,abiztosítóaszerzôdéslétrejöt-
tétôlszámítotttizenötnaponbelülírásbanjavasolhat-
jaaszerzôdésfeltételeknekmegfelelômódosítását.

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

2.9. Abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôlkötvényt/elektroni-
kuskötvénytállítki.

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

Szerzôdési feltételek
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3. A SZER ZÔ DÉS TAR TA MA, ÉVFORDULÓJA

3.1. Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.Atarta-
monbelülibiztosításiidôszakanaptáriidôszakokhoz
igazodóanegynaptáriév.

3.2. Anemjanuárelsejeikockázatviselésikezdettellétre-
jöttszerzôdéselsôbiztosításiéveazadottnaptáriév
december31-igtartótörtbiztosításiév.

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

4. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE

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

4.2. 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.

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

5. A SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSE

Jelenbiztosításiszerzôdésmegszûnhet:

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

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

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

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

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

5.4. Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegállapo-
dásávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetbenabiz-
tosítóamegszûnésnapjáigesedékesdíjatszámítjafel.

5.5. Abiztosítóvállalja,hogyaszerzôdésbármelyok-
bóltörténômegszûnéseeseténhaladéktalanulér-
tesítiavállalkozásszékhelyeszerinti,területilegil-
letékesközlekedésihatóságot.

6. DÍJ FI ZE TÉS

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

6.2. Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdésé-
neknapjánesedékes.Azelsôidôszakdíjaazidôszak
(törtév)hosszátólfüggetlenülkerülmegállapításra.

6.3. Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetke-
zôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.

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

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

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

6.7. Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelye-
zésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjedki
aszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelye-
zésénekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

6.8. Abiztosításidíjegyadottbiztosítási idôszakonbelül
nemváltozik,kivéve,harendeletbenelôírtbiztosíték
mértékemegváltozik,vagy,haabiztosítottgépjármû-
benaszállíthatószemélyekszámaemelkedik.

6.9. Amennyiben a biztosított gépjármûben a szállítható
személyek száma emelkedik, az igényérvényesítés
napjátólabiztosításiévfordulóiganövekedésselará-
nyosévesegyszeridíjatkellmegfizetni.

6.10. Amennyiben a biztosított gépjármûben a szállítható
személyek száma csökken, az adott idôszakra már
befizetettegyszeribiztosításidíjatabiztosítónemté-
rítivissza.
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7. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

7.1. Abiztosításiösszeg(vagyonibiztosíték)abiztosított
személygépkocsiban szállítható személyek száma
alapjánkerülmeghatározásra,arendeletbenhivatko-
zottvagyonibiztosítékmértékénekfigyelembevételé-
vel.

7.2. A biztosítottra vonatkozó, egy teljes biztosítási idô-
szakraszámítottdíjegyszerimegfizetéseellenében,
a biztosító legfeljebb a biztosítási összeg (vagyoni
biztosíték)mértékéigteljesítkifizetést.

7.3. Adottbiztosításiidôszakravonatkozóbiztosításiösszeg
(vagyonibiztosíték)azugyanazonbiztosításiidôszak-
banbekövetkezettbiztosításieseménymiattkifizetett
összeggelcsökken,kivéve,haaszerzôdôféladíjata
kifizetéstkövetô30naponbelülmegfelelôenkiegészíti.

7.3.1. Abiztosításiösszegcsökkenéseeseténabiztosí-
tóvállalja,hogyavagyonibiztosítékmértékének
csökkenésérôlhaladéktalanulértesítiavállalkozás
székhelyeszerinti,területilegilletékesközlekedé-
sihatóságot.

7.3.2. Abiztosításiösszegcsökkenéseeseténaszerzô-
dôkötelezettségetvállalarra,hogyarendeletsze-
rintivagyonibiztosítékalapjáulszolgálóbiztosítá-
siösszeget–avonatkozóbiztosításidíjmegfize-
tésével–30naponbelülvisszapótoljaazelôírás
szerintiszintre.

8. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉNY

Jelen biztosítási szerzôdés szempontjából biztosítási ese-
mény,haabiztosítottnaka rendeletbenmeghatározottva-
gyonibiztosítékaterhére,arendeletszerintijogoskártérítési
igénytnyújtanakbe.

9. KIZÁRÁSOK

Nemminôsül biztosítási eseménynek, és a biztosítás nem
terjedkiazokraazeseményekre:

a)amelyeknélarendeletszerintikötelezettségalapjátképe-
zôeseményháborúseseményekkel,polgárháborúval,fel-
keléssel,sztrájkkal,terrorcselekménnyelösszefüggésben
történt,

b)amelyeknélakötelezettségalapjátképzôeseménynema
Nemzetközi Zöldkártya Egyezményhez csatlakozott or-
szágterületéntörtént.

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

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

Kármegelôzési,KárenyhítésiKötelezettség

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

a) AbiztosítottmindenkorkötelesaKRESZszabá-
lyainakéselôírásainakmegfelelôenközlekedni.

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

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

KárbejelentésiKötelezettség

10.5. Abiztosítottazokozottkártharmincnaponbelülköte-
lesbejelenteniabiztosítónak.Kötelestovábbáahoz-
zá érkezett kárigény tekintetében álláspontját a
biztosítóvalírásbanközölni.

10.6. A kárigény érvényesítéséhez a biztosított köteles a
biztosításieseményhezkapcsolódóésazigényelbí-
rálásához szükséges valamennyi iratot, dokumentu-
mot(különöstekintettelaközlekedésihatósághatáro-
zatára)átadniabiztosítónak.

10.7. A kárigény érvényesítéséhez az alábbi dokumentu-
mokatkellcsatolni:

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) abiztosítottgépjármûérvényesforgalmiengedé-

lyénekmásolata,
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c) abiztosítottgépjármûvezetôjénekvezetôienge-
délymásolata,

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

e) agépjármûvezetôszemélygépkocsisszemélyszál-
lítóengedélyénekmásolata,

f) agépjármûvezetôszemélygépkocsisszemélyszál-
lítóvezetôiigazolványánakmásolata,

g) abiztosítottgépjármûérvényesKGFB biztosítójá-
nakésszerzôdésazonosítójánakmegjelölése,

h) aközlekedésihatóság jóváhagyása, illetvehatá-
rozata.

10.7.1. 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.

FeDezetFeltöltésiKötelezettség

10.8. Az adott biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási
összegazugyanazonbiztosításiidôszakbanbekövet-
kezett biztosítási eseménymiatt kifizetett összeggel
csökken,kivéve,haaszerzôdôféladíjatmegfelelô-
enkiegészíti.Abiztosításidíjmegfelelôkiegészíté-
sére(avagyonibiztosítékvisszapótlására)aszer-
zôdôneklegfeljebb30napállrendelkezésére.

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)
mértékénekcsökkenéseesetén,abiztosítóköteles
haladéktalanultájékoztatniavállalkozásszékhelye
szerinti,területilegilletékesközlekedésihatóságot.

szolgáltAtásiKötelezettség

11.3. Jelenfeltételekbenmeghatározottbiztosításiesemény
bekövetkezése esetén a biztosító a diszpécserszol-
gálat, illetve biztosított gépjármûben utazó károsult
utasok más módon nem fedezett, jogos kártérítési
igényeitelégítiki,arendeletbenmeghatározotteset-
benésmértékben.

11.4. Aközlekedésihatósághatározataközvetlenülés
azonnal kiváltja a biztosító szolgáltatási kötele-
zettségét.

11.5. Kárbekövetkezésekorakárenyhítéskörébeesôindo-
koltköltségetabiztosító–abiztosításiösszegkere-
tein belül – akkor ismegtéríti, ha azok eredményre
nemvezettek.

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

11.7. Akárosultnemérvényesíthetikárigényétközvetlenül
abiztosítóvalszemben.

11.8. Akárosultkártérítésiigényénekabiztosítottáltaltör-
tént elismerése, teljesítése és az azzal kapcsolatos
egyezségeabiztosítóvalszembenakkorhatályos,ha
ahhoz a biztosító elôzetesen hozzájárult, vagy azt
utólagtudomásulvette.

11.9. Abiztosítókártérítésétkizárólagamindenkorérvényes
törvényesbelföldifizetôeszközben,akárbejelentéssel
egyidejûlegmegadottbankszámlára történôutalással
teljesíti.

AszolgáltAtásiKötelezettséghAtáriDeje

11.10. Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény
elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérke-
zésétôlszámítotttizenötnaponbelülteljesíti.

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) haa biztosított nem rendelkezett a tevékenység
végzésérejogosítóérvényesengedéllyel,

f) haabiztosítottgépjármûvetvezetôszemélynem
rendelkezettarendeletbenelôírtszakmaifeltéte-
lekkel,

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

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

i) haajármûvetabiztosítottnakfelróhatóanakára
biztosítottalkalmazottja,akármásszemélyjogta-
lanulhasználtaésakárezenidôalattkövetkezett
be.

13. MEN TE SÜ LÉS

13.1. Abiztosítótakárosulttalszembenabiztosítottszán-
dékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem
mentesíti.

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,
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.
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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) afeladatkörébeneljáróGazdaságiVersenyhivatal-
lal,

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

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

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

l) törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadottadatoktekintetébenakötvénynyilvántartást
vezetôkötvénynyilvántartószervvel,akártörténeti
nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó szervvel, to-
vábbáajármûnyilvántartásbannemszereplôgép-
jármûvekkelkapcsolatosközútiközlekedésiigazga-
tásifeladatokkalösszefüggôhatóságiügyekbena
közlekedésiigazgatásihatósággal,valamintaköz-
útiközlekedésinyilvántartásiszervével,

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

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

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

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

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

s) abonus-malusrendszer,azabbavalóbesorolás,
illetvea káresetek igazolásának részletes szabá-
lyairólszólóminiszteri rendeletbenmeghatározott
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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
vagybûnszervezetbenelkövetettbûncselekménnyel,

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

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

14.21. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,ha

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

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

minthaabiztosítóvagyaviszontbiztosítócsoport-
szintenmeghatározottpénzmosásésterrorizmus-
finanszírozásellenipolitikáhozéseljáráshozkap-
csolódókötelezettségétteljesíti.

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

14.23. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intéz-
ménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredô
követeléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonat-
kozásában,haapénzügyiintézményírásbelimegkere-
sésselfordulabiztosítóhoz,amelytartalmazzaazügy-
félnevétvagyabiztosításiszerzôdésmegjelölését,a
kértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját.

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

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

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

a) haabiztosítóügyfele(atovábbiakban:adatalany)
ahhozírásbanhozzájárult,vagy

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

Abiztosításititoknakminôsülôadatoknakmásiktag-
állambatörténôtovábbításaeseténabelföldretörténô
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell al-
kalmazni.
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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
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.


