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Ügyféltájékoztató

Ügyféltájékoztató
okozottsajáthibássérülésekre,illetveamennyibenakeletkezettkársúlyosságamiattabiztosítottgépjármûmenetképtelennéválik,segítségetnyújtésmegszerveziagépjármûszervizbe szállítását vagy szükségtárolását és átvállalja ennek
költségeitabiztosításifeltételekbenrészletezettekszerint.

TiszteltÜgyfelünk!
Rövid tájékoztatónkban szeretnénk Önnek egyszerûen bemutatniaKöBEParkolásBiztosításánaklényegétéslegfontosabbjellemzôit.Célunk,hogyegyértelmûenésközérthetô
módonnyújtsunktájékoztatástegyesületünkrôl,szolgáltatásunklényegérôl,különösennagyhangsúlytfektetveaspecialitásokra és az esetlegesen alkalmazott korlátozásokra.
Szeretnénkáttekintéstadnitovábbáarról,hogymilyenelemekettartalmazéshogyanmûködikabiztosítás,pontosan
mirekellfigyelnieaszerzôdésmegkötésekor,majdkésôbb
aszerzôdéstartamaalatt.

3. A biztosítási szerzôdés
A biztosítási szerzôdés az Ön által, az ajánlaton megadott
adatokalapjánjönlétre.Ezeketazinformációkatabiztosító
utóbb, külön nem ellenôrzi, ezért különösen fontos, hogy a
szerzôdéskötéskormindigavalóságnakmegfelelôadatokat
adjameg,hiszencsakebbenazesetbenleszteljesabiztosításivédelem.

Fontosazonban,hogyezazÜgyféltájékoztatónemhelyettesítiabiztosításifeltételeket,ezértkérjük,hogyjelentájékoztatásunkkalegyütt–lehetôségszerint–abiztosításifeltételeketisolvassaát.AbiztosításiszerzôdésfontoselemetovábbáazÖnbiztosításiajánlataalapjánkiállítottbiztosítási
kötvény, amely szerzôdése konkrét, egyedi adatait rögzíti.
Amennyiben bármilyen, az itt részletezésre kerülô információkonkívül,továbbikérdésemerülnefelabiztosítássalkapcsolatban,telefonosügyfélszolgálatunkon(+36-1-433-1180)
szívesenállunkrendelkezésére.

Aszerzôdôolyantermészetesszemélyfogyasztóvagyvállalkozáslehet,akiabiztosítottgépjármûüzembentartója.
Abiztosítottabiztosításiajánlaton,kötvényenfeltüntetettforgalmirendszámúgépjármûtulajdonosa,akiabiztosítószolgáltatásárajogosult.
Abiztosítottgépjármûazajánlatonésabiztosításikötvényen
feltüntetettforgalmirendszámú,akockázatviselésmegkezdésekorérvényesforgalmiengedéllyelésérvényesGFBbiztosítássalrendelkezôszemélygépkocsi,illetve3,5talattitehergépkocsilehet.

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
Nyilvántartásiszám: 01-02-0007283
Felügyeletiszerv: MagyarNemzetiBank(MNB)
Székhely:1054Bp.,Szabadságtér9.
Levélcím:1850Budapest
Telefon:+36-1-428-2600
Telefax:+36-1-429-8000
E-mail:info@mnb.hu
Web:http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálat:
Cím:1013Bp.,Krisztinakrt.39.
Lev.cím: 1534Bp.,BKKP,Pf.777.
Telefon:+36(80)203-776

AbiztosításiszerzôdéskizárólagabiztosítottgépjármûrekötöttGFBszerzôdésbiztosításiidôszakánakelsônapjáraköthetômeg.
Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodásávaljön
létre,abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôlelektronikuskötvényt
állítki.
Biztosításiszerzôdésalapjánabiztosítókötelesaszerzôdésbenmeghatározottkockázatrafedezetetnyújtani,ésakockázatviseléskezdetétkövetôenbekövetkezôbiztosításieseménybekövetkezéseeseténaszerzôdésbenmeghatározott
szolgáltatástteljesíteni;abiztosítóvalszerzôdôféldíjfizetésreköteles.

4. Biztosítási esemény
PARKOLÁSSORÁNBEKÖVETKEZÔKAROSSZÉRIASÉRÜLÉS
Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási eseménynek
minôsülazôrizetlenülhagyottbiztosítottgépjármû,aKRESZ,
illetve egyéb vonatkozó jogszabályoknak és elôírásoknak
megfelelô,szabályosparkolásasorán,jelenszerzôdésidôbelihatályaalattbekövetkezettbármely–rendôrségifeljelentésselés/vagyhelyszínijegyzôkönyvvel,igazolássalisalátámasztott–ismeretlen,vagyszerzôdésenkívüliszemély/jármûáltalokozottsérülése.

2. A biztosítás
AKöBEParkolásBiztosításaegyolyankárbiztosítás,mely–
legfeljebb a biztosítási kötvényben foglalt biztosítási összeg
erejéig–fedezetetnyújtazôrizetlenülhagyottgépjármûben
ismeretlenszemélyekáltalokozottrongálási-éstöréskárokra,agépjármûvetjogszerûenvezetôbármelyszemélyáltal
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FELTÖRÉS,VANDALIZMUS

Amennyibenaszerzôdôfélnemfogyasztó,afentiekszerinti
fedezetfeltöltésnemlehetséges,aszerzôdésamegállapított
összeggel csökkentett biztosítási összeg mellett marad hatályban.

Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási eseménynek
minôsülazôrizetlenülhagyott,aKRESZilletveegyébvonatkozójogszabályoknakéselôírásoknakmegfelelô,szabályos
parkolássoránabiztosítottgépjármûvetért,jelenszerzôdés
idôbelihatályaalattbekövetkezett,rendôrségifeljelentéssel
és/vagyhelyszínijegyzôkönyvvel,igazolássalisalátámasztott, ismeretlen személy által a gépkocsi feltörése és/vagy
rongálásacéljából,szándékosanelkövetettolyankárokozás,
amelyabiztosítottgépjármûkarosszériaelemeinek,zárszerkezeteinek,vagykarosszériaszélvédôinekésüvegeineksérülésétokozza.

Abiztosítószolgáltatásateljesítésénekesedékességétcsak
olyanokiratbemutatásátóltehetifüggôvé,amelyabiztosításieseménybekövetkezésénekigazolásához,illetveateljesítendô szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges.Abiztosításiszolgáltatásteljesítésénekesedékességét
abejelentettbiztosításieseménytekintetébenindultszabálysértési eljárás jogerôs befejezéséhez, illetve a büntetôeljárásnakabíróságjogerôsügydöntôhatározatávalvagyvéglegessé vált nem ügydöntô végzésével történô befejezéséhez,valamintazügyészségnekvagyanyomozóhatóságnak
afeltételesügyészifelfüggesztésvagyközvetítôieljáráscéljábóltörténôfelfüggesztésrôlszóló,illetvetovábbijogorvoslattalnemtámadhatóeljárástmegszüntetôhatározatameghozataláhozabiztosítónemkötheti.

SAJÁTHIBÁSKÁROKOZÁS
Biztosításieseménynekminôsültovábbáabiztosítottgépjármûvet jogszerûen vezetô személy által, a KRESZ, illetve
egyébvonatkozójogszabályoknakéselôírásoknakmegfelelô, szabályos parkolási manôvere során okozott, biztosított
gépjármûbenkeletkezettsajáthibássérülése,amennyibenaz
GFBtörvényhatályaalátartozókárokozássalisegyüttjár.

6. A biztosítási idôszak és tartam

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.Atartamonbelülibiztosításiidôszakegyév,abiztosításiévfordulópediga
kockázatviselés megkezdésének naptári napja, amely a következôbiztosításiidôszakelsônapjaisegyben.

Amennyibenaszabályszerûparkolásalattakeletkezettkülsôsérülésolyanjellegûvagymértékû,amelynemteszilehetôvé a biztosított gépjármû parkolás helyszínérôl, önerôbôl
történô továbbhaladását, vagy az közlekedésbiztonsági
szempontbólaközútiközlekedésbenvalórészvételrealkalmatlanállapotbakerül,abiztosító–abiztosítottkérésealapján–segítségetnyújtésmegszerveziasérültgépjármûlegközelebbipartner-szervizbetörténôszállítását,vagylegfeljebb7napigtörténôszükségtárolásátésátvállaljaaválasztottszolgáltatásköltségeit.

7. Hatálybalépés, kockázatviselés kezdete
Fontos,hogyabiztosítókockázatviselésecsakérvényesen
létrejöttszerzôdésesetébenindulhatmeg.Abiztosítókockázatviselésénekkezdeteazanap,amikortólabiztosítóabiztosítási feltételek szerintieseményekvonatkozásábanátvállaljaakockázatot,azok bekövetkezéseeseténpedigaszerzôdésifeltételekszerint,szolgáltatástnyújt.

Asürgôsségisegítségnyújtásiszolgáltatásttelefonona+361-433-1180számonigényelhetô.

EnnekalapjánaPARKOLÁSbiztosításiszerzôdéskockázatviselésenégykülönbözôidôpontbankezdôdhet:
5. Szolgáltatás
Elsô,másodikésharmadikeset:Amennyibenabiztosítóa
szerzôdôajánlatátannakbeérkezésétôlszámított15napon
belülváltozatlantartalommalelfogadja,vagyarranemnyilatkozik,akockázatviselés:

Abiztosítottgépjármûparkolásávalközvetlenülösszefüggô
ésmindenegyéboktólfüggetlensérüléseesetén,abiztosító
megtérítiasérültalkatrész/elemjavításánakvagymûszakilag
indokoltcseréjének,fényezésénekanyagésmunkadíjköltségét,asérültelemkáreseményelôttiállapotszerintivalóságos
értékéig, legfeljebb azonban az aktuális biztosítási összeg
erejéig,amennyibenajavításabiztosítóáltalelôzetesenkijelöltpartner-szervizbentörténik.Azalkalmazottjavításitechnológiátajavítástvégzôpartner-szervizhatározzameg.

•GFBegyüttkötéseseténazajánlataláírásánaknapján
•korábbanlétrejöttGFB-szerzôdésselrendelkezôbiztosított
gépjármûrekötöttbiztosításeseténazajánlataláírásátkövetônapon
•vagyazajánlatonfeltüntetettkésôbbiidôpontban
kezdôdik.

Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási eseményenkívülegyéb,mástényezôisközrehatott,abiztosítóa
kártolyanmértékbentérítimeg,amilyenmértékbenaz,abiztosításieseménnyelösszefüggésbenáll.

Negyedikeset:Amennyibenabiztosítóaszerzôdôajánlatára
annakbeérkezésétôlszámított15naponbelülellenajánlatot
tesz,akockázatviselésazellenajánlatbanmeghatározottnaponkezdôdik,amennyibenaszerzôdésutóbblétrejön.

A biztosító által teljesített kártérítés a biztosítási összeget
csökkenti,kivéve,haafogyasztónakminôsülôtermészetes
személyszerzôdôadíjatmegfelelôenkiegészíti(fedezetfeltöltés). Az éves biztosítási díj megfelelô kiegészítésével a
biztosításiszerzôdésazeredetimértékûbiztosításiösszeggelmaradhatályban.

Amennyibenazajánlatotabiztosítóarendelkezéséreállótizenötnaposhatáridônbelülvisszautasítja,azezenidôszak
alattbekövetkezettkárokérthelytállninemköteles,azesetlegesenmegfizetettbiztosításidíjakatvisszautalja.
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8. Területi hatály

eseteknek a körét az ún. kizárások tartalmazzák, amelyek
pontosítják azokat a körülményeket, amelyek fennállása
eseténabiztosítószolgáltatásikötelezettségenemállbe.

A KöBE Parkolás Biztosítás területi hatálya Magyarország
teljesterülete.

Abiztosítónemnyújtszolgáltatást,amennyiben:
9. Díjfizetés

a) akárszabálytalanparkolássoránvagyazzalösszefüggésbenkövetkezettbe,
b) akárnemajelenszerzôdésidôbelihatályaalattkövetkezettbe,
c) azismeretlenvagyszerzôdésenkívüliszemélyáltalokozott kár, rendôrségi jegyzôkönyvvel, feljelentéssel nem
alátámasztott,
d) a kár biztosított gépjármûnek nem minôsülô jármûben
keletkezett,
e) akárnemMagyarországközigazgatásihatárainbelülkeletkezett,
f) a kár a gépjármû nem rendeltetésszerû használatára
visszavezethetôokokmiattkövetkezettbe,
g) akárnemvéletlenés/vagybalesetszerûenkövetkezettbe
(pl.mûszakimeghibásodásstb.)
h) akártermészetiesemények(pl.elemikárok,jégesô,földrengés,felhôszakadás,árvízstb.)miattkövetkezettbe,
i) akárabiztosítottgépjármûreszereltkiegészítôtartozékokban (pl. tetôcsomagtartó, tetôbox stb.), hatóságilag
nemengedélyezettfelszerelésekben(pl.vonóhorogstb.)
következettbe,
j) akárabiztosítottgépjármûhözkapcsoltvontatmányokban(pl.utánfutó,lakókocsistb.)keletkezett,
k) akárabiztosítottgépjármûbôleltulajdonítottbármelydologvagyvagyontárgy,vagyezekmegrongálódásamiatt
következettbe,
l) akárabiztosítottgépjármûkorábbiszakszerûtlenjavítása,szerelésemiattkövetkezettbe,
m) akárabiztosítottgépjármûgyári,gyártásihibáiravisszavezethetôokmiattkövetkezettbe,
n) akárabiztosítottgépjármûavultságával,rendszereskarbantartásánakelmulasztásávalokozatiösszefüggésben
következettbe,
o) a biztosított gépjármûbe történô be- és/vagy kipakolás,
rakodássoránkövetkezettbe,
p) akárabiztosítottgépjármûvel/gépjármûvönszállítottvagyontárgyakbankövetkezettbe,
q) akárabiztosítottgépjármûvön/gépjármûbenszállítottvagyontárgyakelmozdulása,szakszerûtlenrögzítésemiatt
következettbe,
r) a kár a gépjármû sporteszközként történô használata,
versenyzés,vagyversenyrevalófelkészüléssorán,vagy
ilyeneseményekkelösszefüggésbenkeletkezett.

AKöBEParkolásBiztosításaévesdíjú.Azévesdíjkizárólag
egyösszegbenfizethetômeg.Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdéséneknapján,folytatólagosdíjamindig
asoronkövetkezôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.
Abiztosításközvetítôbiztosításidíjátvételérenemjogosult,
nem jogosult továbbá a szolgáltatási összeg kifizetésében
közremûködni.

10. Reaktiválás
Aszerzôdésdíjnemfizetésesmegszûnésétkövetôszázhúsz
naponbelülafelekaszerzôdéstközösmegegyezéssel,az
elmaradtdíjmegfizetésétkövetôenújraérvénybehelyezhetik(reaktiválás).Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelyezésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjed
kiaszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelyezésénekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

11. Biztosítási összeg
Abiztosításiösszegabiztosításiajánlaton,illetveabiztosításikötvényenfeltüntetettösszeg,amelyabiztosítóadottbiztosításiidôszakra–valamennyibiztosításieseményreegyüttesen–vonatkoztatotttérítésénekfelsôhatára.Abiztosítási
összegafolyóbiztosításiévreakifizetettkártérítésiösszeggelcsökken.

12. A biztosító mentesülésének feltételei
Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habizonyítja,hogyakártjogellenesen,szándékosvagysúlyosan
gondatlanmagatartással
a)aszerzôdôfélvagyabiztosított;
b)avelükközösháztartásbanélôhozzátartozójuk,érdemivezetésrejogosulttagjuk,alkalmazottjuk,megbízottjuk;vagy
c)a biztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szakmai
vezetésénekvezetôbeosztásútisztségviselôjevagyabiztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munkavállalójavagymegbízottjaokozta.

Nem téríti a biztosító a biztosítási eseménnyel közvetlenül
összefüggésbenemhozható,következményikárokraalapozottköveteléseket.

Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habizonyítja,hogyakártabiztosított,illetveaszerzôdôkármegelôzésivagykárenyhítésikötelezettségénekmegszegésével
okozta.

Nemtérítiabiztosítóbármelymás,aKöBEParkolásBiztosítás megkötését megelôzôen kötött biztosítási szerzôdés
általfedezettkárokat.

13. Alkalmazott kizárások

Nemtérítiabiztosítóazokatakárokat,amelyekokaközvetlenül,vagyközvetve,egészben,vagyrészben:

Abiztosításiszerzôdésmegkötéseelôttkülönösenmegfontolandószempont,hogyszámosolyanesetisazonosítható,
amikorabiztosítónemnyújtmajdszolgáltatást.Ezeknekaz

a) háború,polgárháború,katonaierônemzetközialkalmazása, harci eszköz, vagy hadianyag felhasználásának következménye,
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b) polgárizavargás,sztrájk,felkelés,zendülés,fosztogatás,
egyéberôszakoscselekménykövetkezménye,
c) bármelytüntetés,terrorizmus,ideértvemindenolyancselekménytis,melyetvalamelytényleges,vagyvárhatóan
bekövetkezôterrorcselekménymeghiúsítása,vagyazaz
ellenivédekezéssorántesznek,
d) nukleáris, mérgezô biológiai, vagy vegyi anyagok olyan
kibocsátása,kiszökése,amelyközvetlenül,vagyközvetve
nukleárissugárzást,radioaktívvegyi,biológiaiszennyezésteredményez.

Érdekmúlás
Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama alatta
biztosításieseménybekövetkezéselehetetlennévált,vagya
biztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabiztosítókockázatviseléseésegybenabiztosításiszerzôdésvonatkozórészeis–biztosításieseménybekövetkezésenélkül
–megszûnik.Abiztosítótebbenazesetbenazérdekmúlás
napjáigesedékesdíjilletimeg.
Közösmegegyezés

Nemtérítiabiztosítóagépjármûhasználatkiesésemiattfelmerültköltségeket(pl.elmaradthaszon,gépjármûbérlésstb.).

Abiztosításiszerzôdés–részbenvagyegészben–afelek
közösmegegyezésévelbármikormódosítható,megszüntethetô. Utóbbi esetben a biztosítót a kockázatviselés utolsó
napjáigjáródíjilletimeg.

Nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely az eredetivel
nem megegyezô minôségû elem, anyag, alkatrész stb. beépítése,vagyegyébokmiatt,azesztétikaiértékcsökkenésbôladódik.

15. Ügyféladatok továbbíthatósága
Nemtérítimegabiztosítóalejártforgalmiengedéllyelközlekedô, a forgalomból kivont vagy érvényes GFB fedezettel
nemrendelkezôgépjármûvekbenkeletkezettkárokat.

Abiztosítóaszerzôdésmegkötésével,módosításával,állományban tartásával, a szerzôdésbôl származó követelés
megítélésévelkapcsolatos,biztosításititoknakminôsülôadatokat az adatvédelmi szabályok megtartásával a biztosítási
tevékenységrôlszóló2014.éviLXXXVIII.törvény(atovábbiakban:Bit.)rendelkezéseiszerintharmadikszemélyrészére
átadhatja.

Nem téríti meg a biztosító a kárt, amennyiben a biztosított
gépjármûkártokozóvezetôjeakáreseménybekövetkezésekornemrendelkezettazadottjármûvezetésrejogosítóérvényesvezetôiengedéllyel,vagyazadottjármûvezetésétkizáró,jármûvezetéstôleltiltáshatályaalattvolt,vagyszüneteltajármûvezetésijogosultsága.

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,abiztosításiszerzôdésekkelkapcsolatosvisszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat
másbiztosítóhoz(továbbiakban:megkeresettbiztosító)aze
biztosítóáltal–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatározottakszerint,abiztosításiterméksajátosságainakafigyelembevételével–kezeltésaBit.149.§(3)-(6)bekezdésben
meghatározottadatokvonatkozásában.

Nemtérítimegabiztosítóakárt,amennyibenaz,azüzembentartótudta,vagyhozzájárulásanélkülvezetett,vagyjogtalanulhasználatbavettbiztosítottgépjármûbenkeletkezett.

14. A szerzôdés megszûnésének esetei
A biztosítási szerzôdés többféle okból, többféle módon is
megszûnhet,pl:
•évfordulóratörténôfelmondással,
•díjnemfizetéssel,
•érdekmúlással,
•közösmegegyezéssel.

16. A pótlólagos befizetés intézménye
Azegyesületalapszabályaértelmébenpótlólagosbefizetést
azigazgatótanácsvagyazMNB,szolgáltatáscsökkentéstaz
egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, abban az esetben,haatárgyéviszolgáltatásokésesetlegesveszteségek
ellenértékéreazegyesületvagyona,abiztosításidíjak,abiztosítástechnikai tartalékok és a viszontbiztosítás együttesen
nem nyújtanánakelegendôfedezetet.Apótlólagosbefizetés
mértékeazonbannemhaladhatjamegazegyesületitagáltalbármilyenjogcímenteljesítettévesbefizetés100%-át.

Évfordulóratörténôfelmondás
Abiztosításiszerzôdésbármikor,dekizárólagírásban,abiztosításiidôszakvégéremondhatófel.Afelmondásiidôharmincnap.Évfordulóratörténôfelmondáseseténaszerzôdés
ésabiztosítókockázatviseléseabiztosításiévutolsónapján
huszonnégy(24.00)órakor,maradékjogoknélkülmegszûnik.
Díjnemfizetésesmegszûnés

17. Fizetôképességrôl és
a pénzügyi helyzetrôl szóló jelentés

Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetikmeg,a
biztosító–akövetkezményekretörténôfigyelmeztetésmellett–aszerzôdôfeletafelszólításelküldésétôlszámított30
napospóthatáridôtûzésévelateljesítésreírásbanfelhívja.A
póthatáridôeredménytelenelteltévelaszerzôdésazesedékességnapjáravisszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,ha
a biztosító a díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton
érvényesíti.

AbiztosítóaBit.108.§-aalapjánköteleséventejelentéstközzétennifizetôképességérôléspénzügyihelyzetérôl.Abiztosítóeztajelentéstlegkésôbb14héttelavállalkozáspénzügyi
évének vége után, honlapján (www.kobe.hu) teszi közzé,
melynekaközzétételinaptólszámítottötévigelérhetônekkell
maradnia.Abiztosítóajelentéseegynyomtatottpéldányáta
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Ügyféltájékoztató
kéréstôlszámított20munkanaponbelülelküldimindazoknak,
akikaztaközzétételinaptólszámítottkétévenbelülkérik.

mélynélvagyszervezetnélközvetlenülmegkísérelteavitás
ügyrendezését,vagyeszervezetnéleredménytelenülméltányosságikérelemmelélt.

18. Panaszok kezelése

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

Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen felmerülô
panaszokat a biztosító személyes ügyfélszolgálati irodájáhozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefonon)vagy
írásban(személyesenvagymásáltalátadottiratútján,postaiúton,telefaxon,elektronikuslevélben):

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

Cím:1108Budapest,Venyigeu.3.
Levelezésicím:1475Budapest,Pf.142.
Telefon:+36-1-433-1180
E-mail:admin@kobe.hu
Abiztosításiszerzôdés,illetveatagságijogviszonylétrejöttével,érvényességével,joghatásaivalésmegszûnésével,továbbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatosesetlegesjogvitákbíróságieljárásonkívülirendezéséretermészetesszemélyfogyasztóírásbanpanasztnyújthatbeaPénzügyiBékéltetôTestülethez.

Tájékoztatjuk,hogyaMagyarNemzetiBankfogyasztóvédelmieljárásánakkezdeményezéséreirányulókérelembenyújtásacéljábólrendszeresítettformanyomtatványelektronikusan a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/
formanyomtatvanyokelérhetôségenérhetôel.

Székhely:MNB1054Bp.,Szabadságtér9.
Ügyfélszolgálatcíme:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levelezésicím:H-1525Budapest,Pf.172.
Telefon:+36-1-489-9700
Ügyfélszolgálatitelefon:+36(80)203-776
Telefax:+36-1-489-9102

Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbírósághoz is fordulhatnak, illetve természetes személy fogyasztónaknemminôsülôfélcsakbírósághozfordulhat.

19. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításánakfeltétele, hogy a természetes személy fogyasztó a kérelem benyújtását megelôzôen a fogyasztói jogvitával érintett sze-

Jelenbiztosításiszerzôdésre,illetveazezalapjánlétrejöttbiztosításijogviszonyraamagyarjogotkellalkalmazni.

5
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Preambulum
A KÖBE Parkolás Biztosítása egy olyan kárbiztosítás, amely legfeljebb a kötvényben
foglalt biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosított gépjármû parkolással összefüggésben keletkezett, jelen szerzôdés feltételei szerint bekövetkezett kárait.
Napjainkban egyre gyakoribbak az olyan események, amikor autónkhoz visszatérve
szomorúan tapasztaljuk, hogy azt valaki feltörte, megkarcolta, egy másik jármû kárt
okozott benne, nekiment stb. Sajnos az ilyen események kapcsán az elkövetôk sokszor ismeretlenek maradnak, az autósok pedig nem mindig hagynak hátra betétlapot, így nem derül fény a károkozó kilétére, a károsult tulajdonos pedig magára marad a keletkezett kárral.
A parkolás azonban nemcsak az ôrizetlenül hagyott gépjármû esetleges sérülései miatt kockázatos, hanem az egyre több autó és az egyre korlátozottabb számban rendelkezésre álló lehetôségek miatt, sokunk számára még a parkolóhelyre történô beállás is nehézséget, kényelmetlenséget okoz. Féltjük saját gépkocsinkat és óvjuk a többi
autót is a karcolásoktól, sérülésektôl. Mostantól azonban bátrabban, felszabadultabban és magabiztosabban parkolhatunk.
A Parkolás Biztosítás ugyanis az ôrizetlenül hagyott gépjármûben ismeretlenek, vagy
szerzôdésen kívüli személyek által okozott rongálási- és töréskárokra ugyanúgy fedezetet nyújt, mint a gépjármûvet jogszerûen vezetô bármely személy által okozott
sajáthibás sérülésekre.
Sôt, amennyiben a keletkezett kár jellege vagy mértéke olyan súlyos, hogy az a biztosított gépjármû továbbhaladását is akadályozza, a biztosító segítséget nyújt és megszervezi a gépjármû szervizbe szállítását vagy szükségtárolását és átvállalja ennek
költségét is.
Ne feledje: ...mindannyian, minden nap parkolunk, autónk jelenleg is áll valahol.
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Fogalom meghatározások
Balesetszerûbekövetkezés:
Agépjármûvezetôakaratánkívül,hirtelenfellépôkülsôbehatás,amelyközvetlenülésmindenegyéboktólfüggetlenüla
biztosított gépjármû külsô, karosszéria elemeinek sérülését
okozza.

Fedezetfeltöltés:
Jelen biztosításban a fedezetfeltöltés lehetôsége kizárólag
fogyasztónak minôsülô személy esetében lehetséges. Lényege,hogyazadottbiztosításiidôszakravonatkozóbiztosításiösszegazugyanazonbiztosításiidôszakbanbekövetkezettbiztosításieseménymiattkifizetettösszeggelcsökken,
kivéve,haaszerzôdôféladíjatmegfelelôenkiegészíti.Fontos,hogyeztajogkövetkezménytabiztosítóabbanazesetbenalkalmazhatja,haarralegkésôbbaszolgáltatásteljesítésévelegyidejûlegírásbanfelhívtaaszerzôdôfélfigyelmét,
ésafedezetfeltöltésdíjátközölte.Haaszerzôdôfélafedezetfeltöltésjogávalnemél,aszerzôdésakifizetettösszeggel
csökkentettbiztosításiösszegmellettmaradhatálybanafolyóbiztosításiidôszakra.

Bit.:
A biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény(atovábbiakban:Bit.).
Biztosításközvetítôitevékenység:
Abiztosításiszerzôdéslétrehozásárairányulóüzletszerûtevékenység,amelykiterjedabiztosításiszerzôdésekmegkötésének elôsegítésére, biztosítási termékek ismertetésére,
ajánlására,azezzelkapcsolatosfelvilágosításra,abiztosításiszerzôdésekmegkötésére,abiztosításiszerzôdésekértékesítésének szervezésére, továbbá a biztosítási szerzôdéseklebonyolításábanésteljesítésébenvalóközremûködésre.

GFB:
Kötelezôgépjármûfelelôsségbiztosítás,amelynekrészletszabályaita2009.éviLXII.–akötelezôgépjármû-felelôsségbiztosításrólszóló–törvényrögzíti.
Kptv.:
2010.éviXLVI.törvényaközterületiparkolásjogifeltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) módosításáról. Az Országgyûlésajogalkotásikötelezettségénekaközterületiparkolásjogifeltételeinekmegteremtéseérdekébenahelyiönkormányzatokrólszóló1990.éviLXV.törvénymódosításáról
szóló2010.éviXLVI.törvénymegalkotásávaltetteleget.A
törvénymegállapítja,hogyaközutakon,ahelyiönkormányzat tulajdonában álló magánutakon, tereken, parkokban és
egyébközterületenalakosságszámáraközútijármûveltörténôvárakozásbiztosításaahelyiönkormányzatokáltalkötelezôenellátandóközszolgáltatásifeladat.

Biztosításközvetítôitevékenységetfüggôbiztosításközvetítô
ésfüggetlenbiztosításközvetítôvégezhet.
Afüggôbiztosításközvetítô:azabiztosításközvetítô,akibiztosítóvalfennállójogviszonyalapján
a)egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító
egymássalnemversengôbiztosításitermékeitközvetíti;
b)abiztosításközvetítôitevékenységet–akártöbbbiztosító
egymássalversengôbiztosításitermékeit–afôtevékenységéhezkapcsolódótermékrevagyszolgáltatásravonatkozóan,aztkiegészítôtevékenységkéntvégzi,haabiztosítótól az ügyfélnek járó összeget nem vesz át [az a)-b)
pontatovábbiakbanegyütt:ügynök];
c)egyidejûlegtöbbbiztosítóegymássalversengôbiztosítási
termékeitközvetíti(atovábbiakban:többesügynök).

KRESZ:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5) KPMBMegyüttesrendelet.

Afüggetlenbiztosításközvetítô:azügyfélmegbízásábóleljáróbiztosításközvetítô.

Megállás:
KRESZ /1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet 1. számú
függelék,III.fejezetd)pontszerintidefiníciójaszerint:jármûvelabe-ésakiszálláshoz,vagyafolyamatosfel-éslerakáshozszükségesideig,illetôleg–haavezetôajármûnélmarad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történô, egy helyben
tartózkodás.

Biztosíthatójármû:
AkockázatviselésmegkezdésekorérvényesforgalmiengedéllyelésérvényesGFBbiztosítássalrendelkezô,személygépkocsi(M1),illetve3,5tegyüttesössztömegetmegnem
haladótehergépkocsi(N1).

Ôrizetlenülhagyottgépjármû:
A KRESZ 41. § (7) bekezdése alapján jármûvet ôrizetlenül
hagyniabbanazesetbenszabad,haavezetôgondoskodott
arról,hogyajármûönmagátólelneindulhassonésilletéktelenszemélyaztelneindíthassa.

Erôszakoscselekmény:
Jelenszerzôdésvonatkozásábanerôszakoscselekménynek
minôsül,abiztosítottgépjármûvetértvalamennyiolyanilletéktelenek által közterületen, illetôleg a nyilvános közforgalomszámáranyitvaálló,közterületneknemminôsülôterületenelkövetett,szándékoscselekmény,amelyagépkocsikarosszériaelemeiben,zárszerkezeteiben,vagyszélvédôiben
okozkárt,agépjármûbetörténôbehatolásvagyannakszándékosmegrongálásacéljából.Azerôszakoscselekménybizonyítására minden esetben rendôrségi jegyzôkönyvet
és/vagyfeljelentéstkellcsatolni.

Parkolás:
Jelenszabályzatértelmébenabiztosítottgépjármûideiglenes
vagy huzamosabb ideig történô megállására, várakozására
irányuló közlekedés-technikai manôver, beleértve a – tárolásnaknemminôsülô–várakozásteljestartamát,egészena
gépjármûismételtelindulásáig.
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Aparkolásfogalmajogszabálybankifejezettmódonnemdefiniált,közvetettmódona2010.éviXLVI.törvénybôl(Kptv.)
vezethetôle,amelyaparkolás/várakozásfogalmakategymásnakmegfeleltetvealkalmazza.
Várakozás:
KRESZ /1975. (II. 5) KPM-BM együttes rendelet 1. számú
függelék, III. fejezet e) pont definíciója szerint: jármûvel a
megállásnálhosszabbideigtörténôegyhelybentartózkodás.
Várakozásiövezet(zóna):
a KRESZ szerint a 112/d. ábrán bemutatotttáblaaztjelzi,hogyazútona
várakozásmegengedettvagy–a113.
ésa114.ábraszerintikiegészítôtáblánfeltüntetettmódon–a„Várakozási
övezet(zóna)vége”jelzôtábláigavárakozásfeltételekhezkötött.

111.ábra

112.ábra

112/d.ábra
Várakozásiövezet(zóna)vége:
A KRESZ /1975. (II. 5) KPM-BM
együttesrendelet17.§(1)bekezdés
szerinti 112/e.ábránbemutatottjelzôtáblaavárakozásiövezethatárátjelzi.

112/c.ábra
115.ábra
Aholavárakozástellenôrzôóravan,kiegészítôtábla(113.
ábra)jelezhetiaztazidôszakot,amelybenavárakozástellenôrzôóra(parkométer)vagyjegykiadóautomatamûködtetésekötelezô,vagyakiegészítôtáblajelezhetiaztis,hogy
várakoznicsakmeghatározottidôtartamigésaKRESZ41.§
(4)-(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113.
és114.ábra).

112/e.ábra
Várakozóhely:
A KRESZ /1975. (II. 5) KPM-BM
együttesrendelet17.§(1)bekezdés
szerinti110.ábránbemutatotttáblaa
jármûvekkijelöltvárakozóhelyétjelzi.

110.ábra
Atáblaalattelhelyezettkiegészítôtáblajelezhetiavárakozó
helyenkötelezôelhelyezkedésmódját(pl.ajobboldalikerekekkel a járdára állva kell várakozni) 111. ábra, vagy azt,
hogyavárakozóhelykizárólagbizonyosjármûvek(pl.csak
személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. ábra,
mozgáskorlátozottszemélytszállítójármû115.ábra)részérevanfenntartva.
113.ábra
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114.ábra

Biztosítási feltételek

Biztosítási feltételek
1.5.

AKöBEParkolásBiztosításajelenszerzôdésifeltételekszerintjönlétre.
Azajánlatésannakesetlegesmellékletei,akötvény,abiztosításifeltételek,továbbáaszerzôdôfelekáltaltettnyilatkozatok,megállapodásokészáradékokegyüttesenalkotjáka
biztosításiszerzôdést.

A biztosító szolgáltatására a biztosított gépjármû tulajdonosajogosult.

2. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE
2.1.

JelenbiztosításiszerzôdéskizárólagabiztosítottgépjármûrekötöttGFBszerzôdésbiztosításiidôszakának
elsônapjáraköthetômeg.

2.2.

Szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli
ajánlattalkezdeményezi.

2.3.

A biztosított szerzôdéskötéskor köteles a biztosítás
elvállalásaszempontjábóllényeges,mindenolyankörülménytabiztosítóvalközölni,amelyeketismert,vagy
ismerniekellett,illetveamelyekrevonatkozóanabiztosító – a szerzôdés részét képezô ajánlaton és az
ahhoztartozóadatlapon–kérdésttettfel.

1. BIZTOSÍTÓ, SZERZÔDÔ, BIZTOSÍTOTT,
BIZTOSÍTOTT GÉPJÁRMÛ

2.4.

Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodásávaljönlétre.

1.1.

Biztosító: KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító
Egyesület, 1108 Bp., Venyige u. 3. (továbbiakban:
biztosító).

2.5.

Abiztosítóaszerzôdôajánlatátabeérkezéstôlszámítotttizenötnaponbelülbíráljael.

1.2.

Szerzôdô:AKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosító
Egyesület tagja, természetes személy fogyasztó,
vagyvállalkozás[Ptk.8:1.§(1)bekezdés],akiabiztosítottgépjármûüzembentartója.

Biztosításiszerzôdésalapjánabiztosítókötelesaszerzôdésbenmeghatározottkockázatrafedezetetnyújtani,ésakockázatviseléskezdetétkövetôenbekövetkezôbiztosításieseménybekövetkezéseeseténaszerzôdésbenmeghatározott
szolgáltatástteljesíteni;abiztosítóvalszerzôdôféldíjfizetésreköteles.
Abiztosításiszerzôdésbennemszabályozottkérdésekbena
Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a
hatályosmagyarjogszabályokazirányadók.

2.5.1. Azírásbantettajánlatbeérkezésénekidôpontjátabiztosítóátvételipecsétje,illetveelektronikusidôpecsétjeigazolja.
2.6.

Amennyibenabiztosítószerzôdôajánlatáraarendelkezésére álló tizenöt napon belül nem nyilatkozik, a
szerzôdésakockázatelbírálásiidôelteltétkövetônapon,azajánlatszerintitartalommaljönlétre,azajánlatnakabiztosítórészéretörténtátadásaidôpontjára
visszamenôhatállyal,feltéve,hogyazajánlatotajogviszonytartalmáravonatkozó,jogszabálybanelôírttájékoztatásbirtokában,abiztosítóáltalrendszeresített
ajánlatilaponésadíjszabásnakmegfelelôentették.

Biztosított:Abiztosításiajánlaton,kötvényenfeltüntetett forgalmi rendszámú biztosított gépjármû tulajdonosa.

2.7.

1.3.1. A biztosított jármûvet a szerzôdô/biztosított hozzájárulásával,azadottjármûtípusvezetésérejogosítóérvényesvezetôiengedéllyelvezetôszemélyre,továbbá
ateljesítésisegédreajelenszerzôdésbenaszerzôdôre/biztosítottramegállapított–akáreseményelkerülésével összefüggô, kármegelôzési, kárenyhítési –
kötelezettségekegyetemlegesenvonatkoznak.

Amennyibenazajánlatotabiztosítóafentiekszerint
rendelkezésére álló tizenöt napos határidôn belül
visszautasítja, az ezen idôszak alatt bekövetkezett
károkérthelytállninemköteles,azesetlegesenmegfizetettbiztosításidíjakatvisszautalja.

2.8.

Amennyiben a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül
létrejött szerzôdés valamely lényeges kérdésekben
eltérjelenfeltételektôl,abiztosítóaszerzôdéslétrejöttétôlszámítotttizenötnaponbelülírásbanjavasolhatjaaszerzôdésfeltételeknekmegfelelômódosítását.

1.2.1. A biztosítási ajánlatot a szerzôdô teszi, a szerzôdés
létrejötteeseténadíjataszerzôdôfizetimeg.
1.2.2. A biztosító jognyilatkozatainak címzettje a szerzôdô,
továbbáaszerzôdôjogosultéskötelesabiztosítással
kapcsolatosjognyilatkozatokmegtételére.
1.3.

1.4.

Biztosítottgépjármû:Azajánlatonésabiztosításikötvényenfeltüntetettforgalmirendszámú,akockázatviselés megkezdésekor érvényes forgalmi engedéllyel
ésérvényesGFBbiztosítássalrendelkezô,személygépkocsi(M1),illetve3,5tegyüttesössztömegetmeg
nemhaladótehergépkocsi(N1)lehet.

Amennyibenaszerzôdôfélabiztosítómódosítójavaslatátnemfogadjael,vagyarratizenötnaponbelülnem
válaszol,abiztosítóazelutasítástól,illetôlegamódosítójavaslatkézhezvételétôlszámítotttizenötnaponbelülaszerzôdéstharmincnapraírásbanfelmondhatja.
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2.9.

A biztosító a létrejött szerzôdésrôl elektronikus kötvénytállítki.

5.2.

2.10. Amennyibenazelektronikuskötvénytartalmaaszerzôdôajánlatátóleltérésazeltéréstaszerzôdôkésedelemnélkülnemkifogásolja,aszerzôdésakötvény
tartalmaszerintjönlétre.Erendelkezéstlényegeseltérésekrekizárólagakkorlehetalkalmazni,haabiztosítóazeltérésreaszerzôdôfigyelmétakötvénykiszolgáltatásakorírásban,különisfelhívta.Amennyibena
felhíváselmarad,aszerzôdésazajánlattartalmának
megfelelôenjönlétre.

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

3. A SZERZÔDÉS TARTAMA, BIZTOSÍTÁS
ÉVFORDULÓJA
3.1.

Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.

3.2.

Atartamonbelülibiztosításiidôszakegyév,abiztosítási évforduló pedig a kockázatviselés megkezdéséneknaptárinapja,amelyakövetkezôbiztosításiidôszakelsônapjaisegyben.

5.2.1. Amennyiben az esedékes díjnak csak egy részét fizettékmeg,ésabiztosító–adíjfizetésikötelezettség
elmulasztására vonatkozó, fentiekben részletezett
szabályokalkalmazásával–eredménytelenülhívtafel
aszerzôdôfeletabefizetéskiegészítésére,aszerzôdésváltozatlanbiztosításiösszeggel,abefizetettdíjjalarányosidôtartamramaradfenn.
5.3.

Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama
alattabiztosításieseménybekövetkezéselehetetlennévált,vagyabiztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabiztosítókockázatviseléseis–biztosításieseménybekövetkezésenélkül–megszûnik.A
biztosítót ebben az esetben az érdekmúlás napjáig
esedékesdíjilletimeg.

5.4.

Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegállapodásávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetben
abiztosítóamegszûnésnapjáigesedékesdíjatszámítjafel.

4. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE
4.1.

4.2.

4.3.

Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetik
meg,abiztosító–akövetkezményekretörténôfigyelmeztetésmellett–aszerzôdôfeletafelszólításelküldésétôlszámítottharmincnapospóthatáridôtûzésével
ateljesítésreírásbanfelhívja.Apóthatáridôeredménytelenelteltévelaszerzôdésazesedékességnapjára
visszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,haabiztosító
a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.

Abiztosítókockázatviselésének(veszélyviselésének)
kezdeteazazidôpont,amelytôlkezdôdôenabiztosítóátvállaljaabiztosításiszerzôdésbenmeghatározott
kockázatokat. Kockázatviselés kizárólag érvényesen
létrejöttszerzôdésesetébenindulhatmeg.
Abiztosítókockázatviseléséneklegkorábbikezdete–
GFBegyüttkötésesetén–azajánlataláírásánaknapja, korábban létrejött GFB-szerzôdéssel rendelkezô
biztosítottgépjármûrekötöttbiztosításeseténazajánlataláírásátkövetônapnulla(0.00)órája,amennyiben
afelekhalasztottkockázatviselésbenkülönnemállapodtakmeg,feltéve,hogyazajánlatotannakbeérkezésétôlszámított15naponbelülabiztosítóváltozatlan
tartalommalelfogadtavagyarranemnyilatkozott.

6. DÍJFIZETÉS

Halasztottkockázatviseléseseténabiztosítókockázatviselésénekkezdeteazajánlatonfeltüntetettidôpont,
deakockázatviseléskizárólag csakabbanazesetben
indulhatmeg,haa biztosításiszerzôdés létrejön.

6.1.

A biztosítás díját a biztosító éves biztosítási idôszakokrahatározzameg.AKÖBEPARKOLÁSbiztosítás
évesdíjú.Azévesdíjkizárólagegyösszegbenfizethetômeg.

6.2.

Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdéséneknapjánesedékes.

6.3.

Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetkezôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.

6.4.

Asoronkövetkezôbiztosításiidôszakravonatkozódíjatabiztosítókötelesabiztosításiidôszakmegkezdése elôtt legalább hatvan nappal a szerzôdô tudomásárahozni.

6.5.

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

6.6.

A szerzôdés díjnemfizetéses megszûnését követô
százhúsznaponbelülafelekaszerzôdéstközösmegegyezéssel, az elmaradt díj megfizetését követôen,
újraérvénybehelyezhetik(reaktiválás).

5. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSE
Jelenbiztosításiszerzôdésmegszûnhet:
•évfordulóratörténôfelmondással,
•díjnemfizetéssel,
•érdekmúlással,
•közösmegegyezéssel.
5.1.

Abiztosításiszerzôdésírásban,abiztosításiidôszak
végéremondhatófel.Afelmondásiidôharmincnap.
Felmondásesetén,aszerzôdésésabiztosítókockázatviselése a biztosítási idôszak utolsó napján, huszonnégy(24.00)órakormegszûnik.
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6.7.

elôírásoknakmegfelelô,szabályosparkolásimanôvere során okozott, biztosított gépjármûben keletkezett
sajáthibássérülése,amennyibenazGFBtörvényhatályaalátartozókárokozássalisegyüttjár.

Abiztosítókockázatviseléseazújraérvénybehelyezésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjedki
aszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelyezésénekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
7. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
8.4.
7.1.

A biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton, illetve a
biztosításikötvényenfeltüntetettösszeg,amelyabiztosítóadottbiztosításiidôszakra–valamennyibiztosítási eseményre együttesen – vonatkoztatott térítésénekfelsôhatára.

7.2.

A biztosítás adott biztosítási idôszakra megállapított
biztosításiösszegeazugyanazonbiztosításiidôszakbanbekövetkezettbiztosításieseménymiattkifizetett
összeggelcsökken,kivéve,haafogyasztónakminôsülôtermészetesszemélyszerzôdôadíjatmegfelelôenkiegészíti(fedezetfeltöltés).Azévesbiztosításidíj
megfelelô kiegészítésével a biztosítási szerzôdés az
eredeti mértékû biztosítási összeggel marad hatályban.

Amennyibenaszabályszerûparkolásalattakeletkezett
külsôsérülésolyan jellegûvagymértékû,amelynem
teszilehetôvéabiztosítottgépjármûparkoláshelyszínérôl,önerôbôltörténôtovábbhaladását,vagyazközlekedésbiztonsági szempontból a közúti közlekedésbenvalórészvételrealkalmatlanállapotbakerül,abiztosító–abiztosítottkérésealapján–segítségetnyújt
ésmegszerveziasérültgépjármûlegközelebbipartner-szervizbetörténôszállítását,vagylegfeljebb7napigtörténôszükségtárolásátésátvállaljaafentiekközülválasztottszolgáltatásköltségeit.
Asürgôsségisegítségnyújtásiszolgáltatástelefonon,
a+36-1-433-1180-asszámonigényelhetô.

9. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA
7.3.

Amennyibenaszerzôdôfélnemfogyasztó,afentiek
szerintifedezetfeltöltésnemlehetséges,aszerzôdésa
megállapítottösszeggelcsökkentettbiztosításiösszeg
mellettmaradhatálybanazadottidôszakvégéig.

9.1.

Abiztosítottgépjármûparkolásávalközvetlenülösszefüggôésmindenegyéboktólfüggetlensérüléseesetén,abiztosítómegtérítiasérültalkatrész/elemjavításánakvagymûszakilagindokoltcseréjének,fényezésének anyag és munkadíj költségét, a sérült elem
káreseményelôttiállapotszerintivalóságosértékéig,
legfeljebbazonbanazaktuálisbiztosításiösszegerejéig,amennyibenajavításabiztosítóáltalelôzetesen
kijelöltpartner-szervizbentörténik.

9.2.

Abiztosítószolgáltatásánakfeltétele,hogyakárosult
kárigényének megalapozottságát bizonyítsa. A károsult kárigényének megalapozottságát formailag a
11.5.–11.6.fejezetekbenmeghatározottprotokollbetartásávalésaszinténittfelsoroltdokumentumokteljeskörûcsatolásávalbizonyíthatja.

9.3.

Abiztosítótazáltalamegtérítettkármértékéigmegtérítésiigényilletimegakárokozóvalszemben,kivéve,
haakárokozóabiztosítottalközösháztartásbanélô
hozzátartozó.

8. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
PARKOLÁSSORÁNBEKÖVETKEZÔKAROSSZÉRIASÉRÜLÉS
8.1.

Jelenszerzôdésvonatkozásábanbiztosításieseménynek minôsül az ôrizetlenül hagyott biztosított gépjármû,aKRESZ,illetveegyébvonatkozójogszabályoknak és elôírásoknak megfelelô, szabályos parkolása
során, jelen szerzôdés idôbeli hatálya alatt bekövetkezett bármely – rendôrségi feljelentéssel és/vagy
helyszínijegyzôkönyvvel,igazolássalisalátámasztott
–ismeretlen,vagyszerzôdésenkívüliszemély/jármû
általokozottsérülése.

FELTÖRÉS,VANDALIZMUS
8.2.

Jelenszerzôdésvonatkozásábanbiztosításieseménynek minôsül az ôrizetlenül hagyott, a KRESZ, illetve
egyéb vonatkozó jogszabályoknak és elôírásoknak
megfelelô,szabályosparkolássoránabiztosítottgépjármûvetért,jelenszerzôdésidôbelihatályaalattbekövetkezett,rendôrségifeljelentésselés/vagyhelyszínijegyzôkönyvvel,igazolássalisalátámasztott,ismeretlenszemélyáltalagépkocsifeltöréseés/vagyrongálásacéljából,szándékosanelkövetettolyankárokozás,amelyabiztosítottgépjármûkarosszériaelemeinek,zárszerkezeteinek,vagykarosszériaszélvédôinek
ésüvegeineksérülésétokozza.

9.3.1. Amennyibenabiztosítóraakármegtérítéséreirányuló
jogcsakrészbenszállát,ésabiztosítóakárértfelelôsszemélyellenkeresetetindít,abiztosítottkívánságárakötelesegyszersmindazôigényeitisérvényesíteni.Abiztosítottigényénekérvényesítésétabiztosítóaköltségekelôlegezésétôltehetifüggôvé.
9.3.2. Haabiztosítóésabiztosítottugyanabbanazeljárásbanérvényesítiigényét,ésakártérítéskéntbefolytértékmindkettôjükkövetelésétnemfedezi,abiztosított
elsôbbségetélvez.

SAJÁTHIBÁSKÁROKOZÁS
8.3.

9.4.

Biztosításieseménynekminôsültovábbáabiztosított
gépjármûvet jogszerûen vezetô személy által, a
KRESZ,illetveegyébvonatkozójogszabályoknakés
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Kizárások:
Jelenbiztosításszempontjábólnemminôsülbiztosításieseménynekésabiztosítónemnyújtszolgáltatást,
amennyiben:
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b) polgárizavargás,sztrájk,felkelés,zendülés,fosztogatás,egyéberôszakoscselekménykövetkezménye,
c) bármelytüntetés,terrorizmus,ideértvemindenolyan
cselekményt is, melyet valamely tényleges, vagy
várhatóan bekövetkezô terrorcselekmény meghiúsítása,vagyazazellenivédekezéssorántesznek,
d) nukleáris,mérgezôbiológiai,vagyvegyianyagok
olyankibocsátása,kiszökése,amelyközvetlenül,
vagyközvetvenukleárissugárzást,radioaktívvegyi,biológiaiszennyezésteredményez.

a) a kár szabálytalan parkolás során vagy azzal
összefüggésbenkövetkezettbe,
b) akárnemajelenszerzôdésidôbelihatályaalatt
következettbe,
c) azismeretlenvagyszerzôdésenkívüliszemélyáltal okozott kár, rendôrségi jegyzôkönyvvel, feljelentésselnemalátámasztott,
d) akárbiztosítottgépjármûneknemminôsülôjármûbenkeletkezett,
e) a kár nem Magyarország közigazgatási határain
belülkeletkezett,
f) akáragépjármûnemrendeltetésszerûhasználatáravisszavezethetôokokmiattkövetkezettbe,
g) akárnemvéletlenés/vagybalesetszerûenkövetkezettbe(pl.mûszakimeghibásodásstb.)
h) akártermészetiesemények(pl.elemikárok,jégesô, földrengés, felhôszakadás, árvíz stb.) miatt
következettbe,
i) a kár a biztosított gépjármûre szerelt kiegészítô
tartozékokban(pl.tetôcsomagtartó,tetôboxstb.),
hatóságilag nem engedélyezett felszerelésekben
(pl.vonóhorogstb.)következettbe,
j) a kár a biztosított gépjármûhöz kapcsolt vontatmányokban (pl. utánfutó, lakókocsi stb.) keletkezett,
k) akárabiztosítottgépjármûbôleltulajdonítottbármelydologvagyvagyontárgy,vagyezekmegrongálódásamiattkövetkezettbe,
l) akárabiztosítottgépjármûkorábbiszakszerûtlen
javítása,szerelésemiattkövetkezettbe,
m) akárabiztosítottgépjármûgyári,gyártásihibáira
visszavezethetôokmiattkövetkezettbe,
n) a kár a biztosított gépjármû avultságával, rendszeres karbantartásának elmulasztásával okozati
összefüggésbenkövetkezettbe,
o) abiztosítottgépjármûbetörténôbe-és/vagykipakolás,rakodássoránkövetkezettbe,
p) akárabiztosítottgépjármûvel/gépjármûvönszállítottvagyontárgyakbankövetkezettbe,
q) akárabiztosítottgépjármûvön/gépjármûbenszállított vagyontárgyak elmozdulása, szakszerûtlen
rögzítésemiattkövetkezettbe,
r) akáragépjármûsporteszközkénttörténôhasználata,versenyzés,vagyversenyrevalófelkészülés
során,vagyilyeneseményekkelösszefüggésben
keletkezett.

10.4. Nem téríti a biztosító a gépjármûhasználat kiesése
miattfelmerültköltségeket(pl.elmaradthaszon,gépjármûbérlésstb.).
10.5. Nemtérítimegabiztosítóaztakárt,amelyazeredetivelnemmegegyezôminôségûelem,anyag,alkatrész
stb.beépítése,vagyegyébokmiatt,azesztétikaiértékcsökkenésbôladódik.
10.6. Nemtérítimegabiztosítóalejártforgalmiengedéllyel
közlekedô, a forgalomból kivont vagy érvényes GFB
fedezettel nem rendelkezô gépjármûvekben keletkezettkárokat.
10.7. Nemtérítimegabiztosítóakárt,amennyibenabiztosítottgépjármûkártokozóvezetôjeakáreseménybekövetkezésekornemrendelkezettazadottjármûvezetésre jogosító érvényes vezetôi engedéllyel, vagy
azadottjármûvezetésétkizáró,jármûvezetéstôleltiltáshatályaalattvolt,vagyszüneteltajármûvezetési
jogosultsága.
10.8. Nemtérítimegabiztosítóakárt,amennyibenaz,az
üzembentartótudta,vagyhozzájárulásanélkülvezetett, vagy jogtalanul használatba vett biztosított gépjármûbenkeletkezett.

11. A SZERZÔDÔ/BIZTOSÍTOTT
KÖTELEZETTSÉGEI
KÖZLÉSIÉSVÁLTOZÁSBEJELENTÉSIKÖTELEZETTSÉG
11.1. Aközlésreésváltozásbejelentéséreirányulókötelezettségegyarántterheliaszerzôdôfeletésabiztosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre,
amelyetbármelyikükelmulasztottabiztosítóvalközölni,nohaarróltudniakellett,ésaközlésrevagybejelentésreköteleslettvolna.

10. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK
10.1. Nemtérítiabiztosítóabiztosításieseménnyelközvetlenül okozati összefüggésbe nem hozható következményikárokat.

11.2. Szerzôdôfélkötelesaszerzôdéskötéskorabiztosítás
elvállalásaszempontjábóllényegesmindenolyankörülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy
ismerniekellett.Lényegesnektekinthetômindazakörülmény,amelyekrevonatkozóanabiztosításiajánlaton, 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.

10.2. Nem téríti a biztosító bármely más, jelen szerzôdés
hatálybalépést megelôzôen kötött biztosítási szerzôdésáltalfedezettkárokat.
10.3. Nemtérítiabiztosítóazokatakárokat,amelyekoka
közvetlenül,vagyközvetve,egészben,vagyrészben:
a) háború,polgárháború,katonaierônemzetközialkalmazása,harcieszköz,vagyhadianyagfelhasználásánakkövetkezménye,
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11.3. Szerzôdôfélkötelesalényegeskörülményekváltozásátabiztosítónakírásbanbejelenteni.Aközlésrevagy
aváltozásbejelentéséreirányulókötelezettségmegsértéseeseténabiztosítókötelezettségenemállbe,
kivéve,haaszerzôdôfélbizonyítja,hogyazelhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a
szerzôdéskötéskorismerte,vagyaznemhatottközre
abiztosításieseménybekövetkeztében.

szerint egyszerre látható a biztosított gépjármû
forgalmirendszámaésakeletkezettsérülésis)
i) abiztosítottgépjármûérvényesforgalmiengedélyénekmásolata,
j) a biztosított gépjármû vezetôjének vezetôi engedélymásolata,
k) a biztosított gépjármû érvényes GFB biztosítójánakésszerzôdésazonosítójánakmegjelölése,
l) amennyibenatulajdonos/üzembentartórendelkezikcascovagybármelymásbiztosítással,abiztosító,illetveszerzôdésazonosítómegadása.

KÁRMEGELÔZÉSI,KÁRENYHÍTÉSIKÖTELEZETTSÉG
11.4. A biztosított köteles a tôle telhetô módon mindent
megtenni a káresemények megelôzése, illetve a bekövetkezett károk enyhítése céljából, különös tekintettelazalábbiakra:

11.6.1. A biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti függôvé,
amelyabiztosításieseménybekövetkezésénekigazolásához,illetveateljesítendôszolgáltatásmértékének
meghatározásáhozszükséges.Abiztosításiszolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett biztosításieseménytekintetébenindultszabálysértésieljárásjogerôsbefejezéséhez,illetveabüntetôeljárásnak
abíróságjogerôsügydöntôhatározatávalvagyvéglegesséváltnemügydöntôvégzéséveltörténôbefejezéséhez,valamintazügyészségnekvagyanyomozó
hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy
közvetítôieljáráscéljábóltörténôfelfüggesztésrôlszóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárástmegszüntetôhatározatameghozataláhozabiztosítónemkötheti.

a) A biztosított mindenkor köteles a KRESZ szabályainakéselôírásainakmegfelelôenközlekedni.
b) Abiztosítottkötelesgondoskodniabiztosítottgépjármû rendszeres karbantartásáról, indulás elôtt
kötelestovábbámeggyôzôdniagépjármûkerekeineképségérôl,lámpáinak,biztonságiberendezéseinekmûködôképességérôlésagépjármûközúti
forgalombanvalórészvételéhezszükségesáltalánosmûszakimegfelelôségérôl.
KÁRBEJELENTÉSIKÖTELEZETTSÉG
11.5. Abiztosításieseményt(káreseményt)atudomásrajutástkövetôen,lehetôségszerintazonnaljelentenikell
aterületilegilletékesrendôrhatóságnak,majdeztkövetôen,legfeljebb2naponbelülbekelljelenteniabiztosítónakis.

ÁLLAPOTMEGÔRZÉSIKÖTELEZETTSÉG
11.7. Abiztosításieseménybekövetkezteutánakárfelméréséig,demaximumabejelentésétôlszámítottötödik
napig,akárosodottvagyontárgyállapotáncsakakárenyhítéshezszükségesmértékbenlehetváltoztatni.

11.6. A kárigény érvényesítéséhez az alábbi dokumentumokatkellcsatolni:

11.8. Nemállbeabiztosítószolgáltatásikötelezettsége,ha
amegengedettnélnagyobbmértékûváltoztatáskövetkeztében a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
elbírálásaszempontjábóllényegeskörülményekkideríthetetlennéváltak.

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) rendôrségi feljelentés és/vagy helyszíni jegyzôkönyv,igazolásmásolata(ismeretlenvagyszerzôdésenkívülikárokozóesetén),
c) káreseményrészletesleírása,ahelyszínésakáresemény idôpontjának pontos megjelölésével
(biztosított gépjármû vezetôje által okozott, saját
hibáskárokesetén)
d) a keletkezett sérülés jellegének és mértékének
pontosleírása,
e) agépjármûvezetôírásbelinyilatkozataarravonatkozólag,hogyakáreseményhelyszínénaparkolás szabályszerûen a vonatkozó elôírásoknak
megfelelôentörtént,
f) amennyibenrendelkezésreáll,aparkolástényét,
helyszínét,idôpontjátigazolóbizonylatok(pl.parkolójegyekstb.),
g) saját hibás károkozás esetén a másik jármûben/
vagyontárgyban okozott GFB kár kárbejelentô
nyomtatványánakmásolata,
h) fényképek
•akárhelyszínrôl,
•abiztosítottgépjármûrôl,
•a keletkezett sérülésrôl, a biztosított gépjármû
azonosíthatóságátislehetôvémódon(pl.olyan
szögbôl készített felvétel, amelyen lehetôség

12. A BIZTOSÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ABIZTOSÍTóTÁJÉKOZTATÁSIKÖTELEZETTSÉGE
12.1. Abiztosítóaszerzôdô,illetvebiztosítottkezdeményezésérekötelestájékoztatástadni:
a) a szerzôdés adatairól – a szerzôdô ilyen irányú
megkeresésekor,haladéktalanul;
b) abejelentettkárokrendezésénekstátuszáról–a
károsultilyenirányúmegkeresésekor,haladéktalanul,illetveakárrendezéstartamaalatt,rendszeresen;
c) a folyamatban lévô kárkifizetésekrôl, illetve ezek
esetlegesakadályairól–azakadályfelmerülésekorhaladéktalanul.
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SZOLGÁLTATÁSIKÖTELEZETTSÉG

c)abiztosítottjogiszemélyügyvezetésénekvagyszakmaivezetésénekvezetôbeosztásútisztségviselôje
vagyabiztosítottvagyontárgykezelésérejogosított
tagja,munkavállalójavagymegbízottjaokozta.

12.2. Jelenszerzôdésvonatkozásábanbiztosításieseménynek minôsülô károkat a biztosító a hozzá benyújtott
dokumentumokalapján,abeépítettújalkatrészekértéknövelôhatásánakfigyelembevételéveltérítimeg,a
károsodottalkatrészkáridôpontiavult(valóságos)értékén,maximumabiztosításiösszegmértékéig.

13.2. Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,
habizonyítja,hogyakártabiztosított,illetveaszerzôdô kármegelôzési vagy kárenyhítési kötelezettségénekmegszegésévelokozta.

12.3. Az alkalmazott javítási technológiát a javítást végzô
partner-szervizhatározzameg.

14.

12.4. Aszolgáltatástkövetôenabiztosítójogosultutólagos
szemlére,azelvégzettjavításokésújalkatrészekbeépítésellenôrzésére.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Jelen biztosítás Általános és Különös feltételeiben
nem szabályozott kérdésekben a 6:63. § (5) bekezdéskivételévelaPolgáriTörvénykönyv,továbbáahatályosmagyarjogszabályaiazirányadók.

12.5. Abiztosítószolgáltatásaitforintban,akárbejelentéssel
egyidejûleg megadott bankszámlaszámra, vagy lakcímretörténôutalássalteljesíti.

14.2. AzÁltalánosésKülönösfeltételekbenisegyarántszabályozottak eltérése esetén a Különös feltételekben
foglaltakazirányadók.

ASZOLGÁLTATÁSIKÖTELEZETTSÉGKORLÁTOZÁSA

14.3. AmennyibenaKülönösfeltételekmáskéntnemrendelkeznek,jelenbiztosításiszerzôdésalapjánkeletkezett
kártérítési igények a káresemény bekövetkezésétôl
számítottegyévalattévülnekel.

12.6. Amennyibenegyadottbiztosításiidôszakbanmártörténtolyankifizetés,amelyrevonatkozóanabiztosított
kárigénytnyújtottbeabiztosítóhoz,azebbenabiztosításiidôszakbanbekövetkezetttovábbikároktérítésétabiztosítóamegmaradtbiztosításiösszegerejéig
nyújtja.

14.4. Jelen biztosítási szerzôdés kapcsán esetlegesen felmerülôpanaszokatabiztosítóközpontipanaszirodájáhozlehetbenyújtani,szóban(személyesen,telefonon)
vagyírásban(személyesenvagymásáltalátadottirat
útján,postaiúton,telefaxon,elektronikuslevélben):

12.7. Aszolgáltatásiösszegbôlmindenesetbenlevonásra
kerül a felhasználható (hasznosítható) maradványok
értéke,valamintazegyébmódonmegtérültösszeg.

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

12.8. Amennyibenakáreseményelôttiállapotakárosodottalmegegyezômûszakiparaméterekkelegyenértékû
módon(pl.technológiaváltásmiatt)márnemállítható
helyre,akkorabiztosítóakorszerûbbtechnológiaértéknövelôhatásátakártérítésiösszegbôllevonja.

14.5. A biztosítási szerzôdés illetve a tagsági jogviszony
létrejöttével,érvényességével,joghatásaivalésmegszûnésével,továbbáaszerzôdésszegésselésannak
joghatásaivalkapcsolatosesetlegesjogvitákbírósági
eljárásonkívülirendezéséretermészetesszemélyfogyasztóírásbanpanasztnyújthatbeaPénzügyiBékéltetôTestülethez.

ASZOLGÁLTATÁSIKÖTELEZETTSÉGHATÁRIDEJE
12.9. Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény
elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérkezésétôlszámítotttizenötnaponbelülteljesíti.
KÖZREHATÁS

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

12.10. Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási
eseményenkívülegyéb,mástényezôisközrehatott,
abiztosítóakártolyanmértékbentérítimeg,amilyen
mértékbenazabiztosításieseménnyelösszefüggésbenáll.

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításának
feltétele,hogyatermészetesszemélyfogyasztóelôzetesen a biztosítóval közvetlenül megkísérelje a vitásügyrendezését.

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

14.6. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése eseténazMNB-hezlehetfordulnipanasszal.

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

Levelezésicím:H-1534Budapest,BKKP,Pf.777.
Telefon:+36(80)203-776
E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu
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14.7. Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbírósághozisfordulhatnak,illetvetermészetesszemély
fogyasztónak nem minôsülô fél csak bírósághoz fordulhat.

zelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején,valamintazonidôtartamalattkezelheti,ameddigabiztosításijogviszonnyalkapcsolatbanigényérvényesíthetô.

14.8. AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank
(MNB).

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

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

14.16. Személyesadatotkezelni,csakmeghatározottcélból,
joggyakorlásaéskötelezettségteljesítéseérdekében
lehet.Csakolyanszemélyesadatkezelhetô,amelyaz
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,acélelérésérealkalmas,decsakacélmegvalósulásáhozszükségesmértékbenésideig.Azadatokatabiztosítókezeliésdolgozzafel.

14.9. Biztosításititoknakminôsülmindenolyan–minôsített
adatotnemtartalmazó–,abiztosító,aviszontbiztosító, a biztosításközvetítô rendelkezésére álló adat,
amelyabiztosító,aviszontbiztosító,abiztosításközvetítôügyfeleinek–ideértveakárosultatis–személyikörülményeire,vagyonihelyzetére,illetvegazdálkodásáravagyabiztosítóval,illetveaviszontbiztosítóval
kötöttszerzôdéseirevonatkozik.

14.17. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek,haatörvényalapjánatitoktartásikötelezettségnemállfenn,illetveabiztosítóügyfelevagyannak
törvényesképviselôjeakiszolgáltathatóbiztosításititokkörtpontosanmegjelölve,errevonatkozóanírásban
felmentéstad.

14.10. Abiztosítóügyfeleinekazonbiztosításititkaitjogosult
kezelni,amelyekabiztosításiszerzôdéssel,annaklétrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek.Azadatkezeléscéljacsakabiztosításiszerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban
tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a törvény
(Bit.)általmeghatározottegyébcéllehet.

14.18. ABit.138.§-aalapjánabiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenemállfenn:
a) afeladatkörébeneljáróFelügyelettel,
b) azelôkészítôeljárástfolytatószervvel,anyomozó
hatósággalésazügyészséggel,
c) büntetôügyben,polgáriperesvagynempereseljárásban, közigazgatási perben eljáró bírósággal, a
bíróságáltalkirendeltszakértôvel,továbbáavégrehajtásiügybeneljáróönállóbíróságivégrehajtóval,acsôdeljárásbaneljáróvagyonfelügyelôvel,a
felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes vagyonfelügyelôvel,rendkívülivagyonfelügyelôvel,felszámolóval,atermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásábaneljárófôhitelezôvel,CsaládiCsôdvédelmi 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 kötelezettség, vagy ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettségaláesôkifizetésrôltörvénybenmeghatározottadatszolgáltatásikötelezettségterheli,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) afeladatkörébeneljáróGazdaságiVersenyhivatallal,
h) afeladatkörébeneljárógyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény
108.§(2)bekezdésébenfoglaltesetbenazegészségügyiállamigazgatásiszervvel,
j) a törvényben meghatározott feltételek megléte
esetén a titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervvel,

14.11. A 14.10. pontban meghatározott céltól eltérô célból
végzettadatkezeléstabiztosítócsakazügyfélelôzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadásamiattazügyfeletnemérhetihátrány,ésannakmegadásaeseténrészérenemnyújthatóelôny.
14.12. Abiztosításititoktekintetében,idôbelikorlátozásnélkül–hatörvénymáskéntnemrendelkezik–titoktartásikötelezettségterheliabiztosítóvagyviszontbiztosítótulajdonosait,vezetôit,alkalmazottaitésmindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységüksoránbármilyenmódonhozzájutottak.
14.13. ABit.136.§-aszerintazügyfélegészségiállapotával
összefüggôazegészségügyiésahozzájukkapcsolódószemélyesadatokkezelésérôlésvédelmérôlszólótörvényben(atovábbiakban:Eüak.)meghatározott
egészségügyiadatokatabiztosítóa135.§(1)bekezdésébenmeghatározottcélokból,azEüak.rendelkezései szerint, kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásávalkezelheti.
14.14. Jelenszerzôdéskapcsánazügyfélszemélyesadatainak,továbbáegészségiállapotávalösszefüggôadatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását az ajánlattételsoránés/vagyabiztosításiszolgáltatásigénybevételétközvetlenülmegelôzôenadjameg.
14.15. Abiztosítóaszemélyesadatokat,továbbáazegészségügyi állapottal közvetlenül összefüggô, általa ke-
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k) aviszontbiztosítóval,acsoportmásikvállalkozásával, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállalóbiztosítókkal,
l) törvényben szabályozott adattovábbítások során
átadottadatoktekintetébenakötvénynyilvántartást
vezetô kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti
nyilvántartást vezetô kárnyilvántartó szervvel, továbbáajármûnyilvántartásbannemszereplôgépjármûvekkelkapcsolatosközútiközlekedésiigazgatásifeladatokkalösszefüggôhatóságiügyekbena
közlekedésiigazgatásihatósággal,valamintaközútiközlekedésinyilvántartásiszervével,
m) az állományátruházás keretében átadásra kerülô
biztosítási szerzôdési állomány tekintetében – az
erreirányulómegállapodásrendelkezéseiszerint–
azátvevôbiztosítóval,
n) akárrendezéshezésamegtérítésiigényérvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és az
ezenadatokegymásköztiátadásávalkapcsolatban
a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot
kezelô szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezôvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási
Szervezettel,akárrendezésimegbízottalésakárképviselôvel,továbbá–aközútiközlekedésibalesetévelkapcsolatoskárrendezéskárfelvételijegyzôkönyvébôlabalesetbenérintettmásikjármûjavítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga
alapján–akárokozóval,
o) akiszervezetttevékenységvégzéséhezszükséges
adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzôvel,továbbáakönyvvizsgálóifeladatokellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,
p) fióktelepesetében–haamagyarjogszabályokáltaltámasztottkövetelményeketkielégítôadatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek,valamintaharmadikországbelibiztosítószékhelyeszerintiállamrendelkezikamagyarjogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô
adatvédelmijogszabállyal–aharmadikországbeli
biztosítóval,biztosításközvetítôvel,
q) afeladatkörébeneljáróalapvetôjogokbiztosával,
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
InformációszabadságHatósággal,
s) abonus-malusrendszer,azabbavalóbesorolás,
illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott
kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra
nézvearendeletbenszabályozottesetekbenabiztosítóval,
t) afelszámolószervezeteketnyilvántartóhatósággal

14.19. Abiztosításititoktartásikötelezettségazeljáráskereténkívülafentmeghatározottszervekalkalmazottairaiskiterjed.
14.20. Abiztosítóvagyaviszontbiztosítóanemzetbiztonsági
szolgálat,azelôkészítôeljárástfolytatószerv,anyomozóhatóság,azügyészség,továbbáabíróságadatkérésére,írásbelimegkereséséreakkorisköteleshaladéktalanul,írásbantájékoztatástadni,haadatmerülfelarra,hogyabiztosításiügylet
a) a2013.június30-ighatálybanvolt1978.éviIV.törvénybenfoglaltakszerintikábítószerrelvisszaéléssel,újpszichoaktívanyaggalvisszaéléssel,terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel
visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben
vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel,
b) aBtk.szerintikábítószer-kereskedelemmel,kábítószerbirtoklásával,kórosszenvedélykeltésselvagy
kábítószerkészítésénekelôsegítésével,újpszichoaktívanyaggalvisszaéléssel,terrorcselekménnyel,
terrorcselekményfeljelentésénekelmulasztásával,
terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel
vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett
bûncselekménnyelvanösszefüggésben.
14.21. Abiztosítóa14.18.illetvea14.20.pontokban,aBit.
a137.§-ban,a138.§-banésa140.§-banmeghatározottesetekbenésszervezetekfeléazügyfelekszemélyesadataittovábbíthatja.
14.22. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,ha
a) amagyarbûnüldözôszerv–nemzetközikötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô szerv írásbelimegkeresésénekteljesítésecéljából–írásban
kérbiztosításititoknakminôsülôadatot,
b) apénzügyiinformációsegységkéntmûködôhatóságapénzmosásésaterrorizmusfinanszírozása
megelôzésérôlésmegakadályozásárólszóló2017.
évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében
eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység
írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot, valaminthaabiztosítóvagyaviszontbiztosítócsoportszintenmeghatározottpénzmosásésterrorizmusfinanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódókötelezettségétteljesíti.

szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontban megjelölt
szervvagyszemélyadatkéréssel,illetveírásbelimegkeresésselfordulhozzá,amelytartalmazzaazügyfél
nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a
kértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját,
azzal,hogyap)-s)pontbanmegjelöltszervvagyszemélykizárólagakértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapjátkötelesmegjelölni.Acélésajogalap
igazolásánakminôsülazadatmegismerésérejogosítójogszabályirendelkezésmegjelöléseis.

14.23. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyiésvagyonikorlátozóintézkedésekvégrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségénekteszeleget.
14.24. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredô
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c) ajogalkotásmegalapozásaésahatásvizsgálatok
elvégzésecéljábólaminiszterrészéreszemélyes
adatnaknemminôsülôadatokátadása,
d) apénzügyikonglomerátumokkiegészítôfelügyeletérôlszólótörvénybenfoglaltrendelkezésekteljesítéseérdekébentörténôadatátadás.

követeléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonatkozásában,haapénzügyiintézményírásbelimegkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az
ügyfélnevétvagyabiztosításiszerzôdésmegjelölését,
akértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját.
14.25. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét,haabiztosító
által az adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a
MagyarországKormányaésazAmerikaiEgyesültÁllamokKormányaközöttanemzetköziadóügyimegfeleléselômozdításárólésaFATCAszabályozásvégrehajtásárólszólóMegállapodáskihirdetésérôl,valamint
az ezzel összefüggô egyes törvények módosításáról
szóló2014.éviXIX.törvény(atovábbiakban:FATCAtörvény)alapjánazadó-ésegyébközterhekkelkapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés
egyesszabályairólszóló2013.éviXXXVII.törvény(a
továbbiakban:Aktv.)43/B-43/C.§-ábanfoglaltkötelezettségteljesítésébenmerülki.

Fentiekbenmeghatározottadatokátadásátabiztosítóabiztosításititokvédelmérehivatkozvanemtagadhatjameg.
14.29. A Bit. 149. § (1) alapján a biztosító (továbbiakban:
megkeresôbiztosító)–aveszélyközösségérdekeinek
a megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt
vagyaszerzôdésbenvállaltkötelezettségénekteljesítésesoránaszolgáltatásokjogszabályoknakésszerzôdésnek megfelelô teljesítése, a biztosítási szerzôdésekkelkapcsolatosvisszaélésekmegakadályozása
céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz
(továbbiakban: megkeresett biztosító) az e biztosító
által–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével–kezeltésaBit.149.§(3)–(6)bekezdésbenmeghatározottadatokvonatkozásában.

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.

14.30. Amegkeresettbiztosítóajogszabályoknakmegfelelô
megkeresésszerintiadatokatamegkeresésbenmeghatározottmegfelelôhatáridôben,ennekhiányábana
megkeresés kézhezvételétôl számított tizenöt napon
belülkötelesátadniamegkeresôbiztosítónak.

14.26. Nemjelentiabiztosításititoksérelmétabiztosítóésa
viszontbiztosítóáltalaharmadikországbelibiztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli
adatfeldolgozó szervezethez történô adattovábbítás
abbanazesetben:

14.31. ABit.150.§alapjánabiztosítókjelenbiztosításiszerzôdésvonatkozásában–aveszélyközösségérdekeinekamegóvásaérdekében–aszolgáltatásokjogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése, a
biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések
kiszûrésecéljábólközösadatbázist(atovábbiakban:
Adatbázis)hozhatnaklétre,amelytartalmazza

a) haabiztosítóügyfele(atovábbiakban:adatalany)
ahhozírásbanhozzájárult,vagy
b) ha–azadatalanyhozzájárulásánakhiányában–az
adattovábbításnaktörvénybenmeghatározottadatköre,céljaésjogalapjavan,ésaharmadikországban a személyes adatok védelmének megfelelô
szintjeazinformációsönrendelkezésijogrólésaz
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(atovábbiakban:Infotv.)8.§(2)bekezdésébenmeghatározottbármelymódonbiztosított.

a) aszerzôdôszemélyazonosítóadatait;
b) abiztosítottvagyontárgyazonosítóadatait;
c) az a) és b) pontokban meghatározott szerzôdôt
vagyvagyontárgyatérintôkorábbibiztosításieseményekrevonatkozóadatokat;és
d) a biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló
okiratszámát.

Abiztosításititoknakminôsülôadatoknakmásiktagállambatörténôtovábbításaeseténabelföldretörténô
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

14.32. Abiztosítóa14.31.pontbanmeghatározottadatokat
azadatkeletkezésétkövetôharmincnaponbelültovábbítjaazAdatbázisba.

14.27. Nemjelentiabiztosításititokésazüzletititoksérelmét
afelügyeletiellenôrzésieljárássoránacsoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyicsoportirányítótagjarészéretörténôátadása.

14.33. A biztosító – a veszélyközösség érdekeinek a megóvásaérdekében–ajogszabályokbanfoglaltvagya
szerzôdésbenvállaltkötelezettségénekteljesítésesoránaszolgáltatásokjogszabályoknakésszerzôdésnek
megfelelôteljesítéseésavisszaélésekmegakadályozásacéljábólazAdatbázisbóladatotigényelhet.

14.28. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôlazegyesügyfelekszemélyevagyüzletiadata
nemállapíthatómeg,
b) fióktelepesetébenakülföldiszékhelyûvállalkozás
székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság
számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges
adattovábbítás,haazmegfelelakülföldiésamagyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban
foglaltaknak,

14.34. Az Adatbázis kezelôje a jogszabályoknak megfelelô
igénylés szerinti adatokat nyolc napon belül köteles
átadniazigénylôbiztosítónak.
14.35. Nemállfennabiztosítótitoktartásikötelezettségeaz
Adatbázisirányában,azAdatbázisbavalóadatátadás
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vonatkozásában,továbbáazAdatbáziskezelôjétterhelô biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettségeabiztosítóvonatkozásában,amelyajogszabálynakmegfelelôigénylésselfordulhozzá.

rolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannakalapján tett intézkedésekrôl értesíti mindazokat, akik részéreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkorábbantovábbította,ésakikkötelesekintézkedniatiltakozásijogérvényesítéseérdekében.

14.36. AzAdatbáziskezelôjénekazAdatbázisbankezeltadatokravonatkozótitoktartásikötelezettségére,továbbá
a kezelt adatokra vonatkozó igénylések teljesítésére
nézveabiztosításititokravonatkozószabályokmegfelelôenalkalmazandóak.

14.41. Amennyibenazérintettabiztosítófentiekszerintmeghozottdöntésévelnemértegyet,illetvehaabiztosító
afentiekszerintihatáridôtelmulasztja,azérintett–a
döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától
számított30naponbelül–azInfotv.22.§-ábanmeghatározottmódon–bírósághozfordulhat.

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

14.42. Azadattovábbításinyilvántartásbanszereplôszemélyesadatokatazadattovábbítástólszámítottötévelteltével,akülönlegesadatnak,vagybûnügyiszemélyesadatnakminôsülôadatoktovábbításaeseténhúsz
évelteltéveltörölnikell.
14.43. Abiztosítóazérintettszemélytnemtájékoztathatjaa
Bit.138.§(1)bekezdésb),f)ésj)pontjai,illetveaBit.
138. § (6) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.

14.38. Azérintettkérhetiszemélyesadatainakhelyesbítését,
továbbá – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével–adatainakzárolásátéstörlését.
14.39. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,

14.44. Abiztosítóésaszemélyesadatokatabiztosítási,illetveamegbízásijogviszonyfennállásánakidején,valamintazonidôtartamalattkezelheti,ameddigabiztosítási,illetveamegbízásijogviszonnyalkapcsolatban
igényérvényesíthetô.

a) haaszemélyesadatokkezelésevagytovábbítása
kizárólagazadatkezelôrevonatkozójogikötelezettségteljesítéséhezvagyazadatkezelô,adatátvevô
vagyharmadikszemélyjogosérdekénekérvényesítéséhezszükséges,kivévekötelezôadatkezelés
esetén;
b) haaszemélyesadatfelhasználásavagytovábbításaközvetlenüzletszerzés,közvélemény-kutatás
vagytudományoskutatáscéljáratörténik;valamint
c) törvénybenmeghatározottegyébesetben.

14.45. Abiztosítóésaviszontbiztosítókötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjött
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynekkezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,
vagyamelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulása
nemállrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséhez
nincstörvényijogalap.

14.40. Abiztosítóazérintetttiltakozástakérelembenyújtásátólszámítottlegrövidebbidônbelül,delegfeljebb15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésébendöntésthoz,ésdöntésérôlakérelmezôt
írásbantájékoztatja.Amennyibenabiztosítóazérintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
azadatkezelést–beleértveatovábbiadatfelvételtés
adattovábbítástis–megszünteti,ésazadatokatzá-

14.46. Azelhunytszeméllyelkapcsolatbahozhatóadatoktekintetébenazérintettjogaitazelhunytörököse,illetve
abiztosításiszerzôdésbennevesítettjogosultisgyakorolhatja.
14.47. AbiztosításititokraegyebekbenaPtk.-banésazüzleti titok védelmérôl szóló 2018. évi LIV. törvényben
foglaltakatkellmegfelelôenalkalmazni.
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