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Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási
feltétel és ügyféltájékoztató
gépjármûvek vonatkozásában jogszabály eltérô szabályokatállapítmeg.

Jelen biztosítási feltétel a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításrólszóló2009.éviLXII.törvény(továbbiakbanKGFB
törvény) azon részeinek ismertetése, amelyek a szerzôdônek,illetveabiztosítónakakötelezôgépjármû-felelôsségbiztosításiszerzôdésbelijogaitéskötelezettségeitszabályozza,
illetve amelyek ezen szabályokhoz közvetlenül kapcsolódnak. A törvény vonatkozó rendelkezéseit jelen feltétel szöveghûen, módosítás nélkül, a törvény számozását is megtartvatartalmazza.

Értelmezô rendelkezések
3. §
Etörvényalkalmazásában:
1. BelsôSzabályzat: aBizottság2003.július28-i,a72/166/
EGK tanácsi irányelvnek a gépjármû-felelôsségbiztosításellenôrzésérevonatkozóalkalmazásárólszóló2003/
564/EK határozatának függelékében foglalt, a nemzeti
irodákegymásközöttikapcsolataitrendezôszabályzat;
2. biztosításiidôszak: ahatározatlantartamúszerzôdések
esetében – a díjfizetés gyakoriságától függetlenül – az
azidôtartam,amelyreamegállapítottdíjvonatkozik;
3. biztosító: a biztosítási tevékenységrôl szóló 2014. évi
LXXXVIII.törvényben(atovábbiakban:Bit.)meghatározott szervezet, amely a székhely szerinti tagállamában
engedélyt kapott a gépjármû-felelôsségbiztosítási tevékenységvégzésére,ésMagyarországterületénazetörvénybenfoglaltaknakmegfelelôenakötelezôgépjármûfelelôsségbiztosítási (a továbbiakban: biztosítás) tevékenységfolytatásárajogosult;
4. biztosított:agépjármûbiztosítássalrendelkezôüzemben
tartójaésagépjármûvetvezetôszemély;
5. díjtarifa:miniszterirendeletbenmeghatározottgépjármûkategóriánként és – a flotta kivételével – bonus-malus
osztályonkéntabiztosítóáltalmegállapítottalapdíjakés
a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi korrekcióstényezôösszessége;
6. egyediszerzôdés: adottüzembentartóáltal,egymeghatározottgépjármûrekötött,etörvénynekmegfelelôbiztosításiszerzôdés;
7. fedezetlenségidíj: azadottgépjármûvonatkozásábanaz
üzembentartóbiztosításikötelezettségének–aszünetelésidôtartamának,kivételével–díjfizetéshiányábankockázatviselésnélküliidôtartamára(fedezetlenségidôtartama)aKártalanításiSzámlakezelôjétmegilletô,általameghatározottdíjtarifaalapjánutólagosanmegállapítottdíj;
8. forgalmi engedély: az állandó vagy ideiglenes forgalmi
engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély,
valamint a lassú jármû és a négykerekû segédmotoros
kerékpár(quad)igazolólapja;
8/A. gazdasági totálkár: a káresemény következtében károsultgépjármûmegjavíttatásagazdaságilagnemindokolható, mivel annak javítási, valamint a kár elhárításával
kapcsolatos egyéb költségei, illetve a javítást követôen
esetlegesen fennmaradó értékcsökkenés összege a
gépjármûkárosodásidôpontjábanfennállóforgalmiértékének maradványértékkel (roncsértékkel) csökkentett
összegétmeghaladja;
9. gépjármûflotta: egy adott biztosítónál ugyanazon – jogi
személy,egyénivállalkozó,egyénicég–szerzôdôüzembentartóáltalbiztosítottgépjármûvekegyüttesenkezelt
csoportja,haezengépjármûvekdarabszámaabiztosításiidôszakkezdônapjánelériazötöt;
10. gépjármû:aközútiforgalombanvalórészvételfeltételekénthatóságiengedélyreésjelzésrekötelezett–aköz-

Ugyanakkor jelen feltétel nem tartalmazza a törvénynek a
szerzôdôfelekjogaitéskötelezettségeitnemérintôrendelkezéseit.
BiztosításifeltételekaKGFBtörvényalapján
A törvény hatálya
1. §
Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvényhatályakiterjed:
a) minden magyarországi telephelyû gépjármû üzemben
tartójára, továbbá más tagállami telephelyû gépjármû –
haannakrendeltetéshelyeszerintitagállamaMagyarország–tulajdonosára,ésazáltalukkötöttkötelezôgépjármû-felelôsségbiztosításiszerzôdésre;
b) a külföldi telephelyû gépjármû Magyarország területére
történôbelépésének,valamintMagyarországterületéna
fogalombantörténôrészvételénekfeltételeire;
c) a biztosítók, a kárrendezési megbízott, kárképviselô, a
levelezô,aKártalanításiSzámla,aKártalanításiAlap,a
NemzetiIroda,aKártalanításiSzervezet,azInformációs
Központ, valamint a Magyar Biztosítók Szövetségének
(atovábbiakban:MABISZ)etörvénybenszabályozotttevékenységére;
d) apénzügyiközvetítôrendszerfelügyeletévelkapcsolatos
feladatkörébeneljáróMagyarNemzetiBank(atovábbiakban:Felügyelet),abiztosítófelszámolójának,akötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást igazoló okirat (a kötvényt is beleértve) adatait, valamint egyéb vonatkozó
adatokatnyilvántartószervnek(atovábbiakban:kötvénynyilvántartószerv),akárnyilvántartássalkapcsolatosfeladatokat ellátó kárnyilvántartó szervnek, a fôvárosi és
megyeikormányhivataljárási(fôvárosikerületi)hivatalának(atovábbiakban:járásihivatal)ésavámhatóságnak
etörvénybenszabályozotttevékenységére.
2. §
Etörvényhatályanemterjedki:
a) a nemzetközi gépjármû-biztosítási – a tagállamok és
másállamoknemzetiirodáiközötti–megállapodásbólés
akapcsolódómegállapodásokbóleredô–etörvényben
nemszabályozott–feladatokellátására;
b) Magyarország területén rendezett gépjármûversenyen
(edzésen) részt vevô gépjármûvekre kötött felelôsségbiztosításiszerzôdésekre;
c) arraazesetre,haazetörvénybenfoglaltaktólMagyarországterületénállomásozóvagyáthaladókülföldikatonai
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útiközlekedésszabályairólszóló1/1975.(II.5.)KPM-BM
együttesrendelet(KRESZ)1.számúfüggelékénekII.b)
pontjábanmeghatározott–gépjármû,pótkocsi,félpótkocsi,mezôgazdaságivontató,négykerekûsegédmotoros
kerékpár (quad), lassú jármû és munkagép, továbbá a
hatósági engedélyre és jelzésre nem kötelezett segédmotoroskerékpár;
11. gépjármûverseny: zárt versenypályán vagy a forgalom
elôl elzárt közúton (útszakaszon) tartott, gépjármûvek
számárarendezettsportrendezvény;
12. harmadikország: aBit.-benmeghatározottfogalom;
13. harmadik országbeli biztosító: a Bit.-ben meghatározott
fogalom;
14. határon átnyúló szolgáltatás: a Bit.-ben meghatározott
fogalom;
15. hozottkárelôzményiigazolás: mástagállamáltalelôírtkötelezettségalapjánmegkötöttgépjármû-felelôsségbiztosításiszerzôdésrevonatkozóigazolás,amelytartalmazzaazadottbiztosítónálnyilvántartottidôszakot,valamint
a szerzôdés hatálya alatt harmadik személyeknek okozottésamástagállamibiztosítóáltalazigazoláskiadásának napjáig elismert, vagy vele szemben jogerôsen
megítéltkártérítésekalapjáulszolgálókáresetekszámát,
idôpontját,illetveakármentességtényét;
16. Információs Központ: a gépjármû üzemeltetésével harmadik személyeknek okozott károkból eredô kártérítési
igények érvényesítése érdekében adatok közlése és e
törvényben meghatározott egyéb feladatok ellátása érdekébenlétrehozottszervezet;
17. ismeretlengépjármû: azagépjármû,amelynemazonosítható,illetveutólagsemazonosítható,mivelelhagytaa
baleset helyszínét, vagy azonosító adatokkal nem rendelkezik,illetveazokatmeghamisítottákvagynemfelismerhetôk;
18. kárképviselô:ahatáronátnyúlószolgáltatásesetébena
biztosítóáltalagépjármû-felelôsségbiztosításikárokrendezésével,abiztosítóperesésperenkívüliképviseletévelmegbízott,illetvearrajogosultszemélyvagyszervezet;
19. károsult: a gépjármûvel okozott kár esetén kártérítésre
jogosultszemélyvagyszervezet;
20. kárrendezésimegbízott: agépjármû-felelôsségbiztosításitevékenységetvégzôbiztosítószékhelyszerintitagállamátóleltérôtagállambanmûködômegbízottja,akiabiztosítóáltalbiztosítottgépjármûüzemeltetésévelkapcsolatbanfelmerültkártérítésiigényeketakárosultlakóhelye
(székhelye)szerintitagállambankezeliésrendezi,valamintabiztosítótakárosulttalszembenképviseli;
21. Kártalanítási Alap: az e törvény szerinti biztosítók által
létrehozottésfinanszírozottpénzalap,melyazonbiztosítónál(atovábbiakban:felszámolásalattállóbiztosító)a
károkozás idôpontjában e törvény szerinti biztosítási
szerzôdés alapján fedezettel rendelkezô üzemben tartó
gépjármûvévelokozottkárokmegtérítésétfedezi,mellyel
szemben a biztosító tevékenységét engedélyezô tagállambanfelszámolásieljárásmegindult;
22. Kártalanítási Számla (Garanciaalap): az e törvény szerintibiztosítókáltallétrehozottésfolyamatosanfinanszírozott pénzalap, amelynek feladata a biztosítási kötelezettségellenérebiztosítássalnemrendelkezôüzemben
tartógépjármûveáltalvagyazetörvénybenmeghatározottkorlátozásokkalazismeretlenüzembentartógépjármûveáltal,ésazismeretlengépjármûvelokozottkárok,
valamint az e törvényben meghatározott egyéb károk

megtérítése,amennyibenakötelezettségvállalásországaMagyarország;
23. kártalanításiszervezet: agépjármû-felelôsségbiztosítási
tevékenységet végzô biztosítók által a székhelyük szerinti tagállamban mûködtetett szervezet, amelynek feladata a belföldi károsult más tagállam területén telephellyelrendelkezôgépjármûüzemeltetésébôleredôena
zöldkártyarendszer valamely országában elszenvedett
kárakapcsánakárokozóbiztosítójavagyannakkárrendezésimegbízottjakárrendezésénekelmaradásaesetén
akártérítésiigényekelbírálásaéskielégítéseetörvénybenmeghatározottesetekben;
24. kötelezettségvállalás országa: bármely fajta gépjármû
biztosításaeseténa
a) telephelyszerintiország,vagy
b) baleset bekövetkezésének helye szerinti ország,
amennyiben a hatósági jelzés viselésére kötelezett
gépjármûbalesetrészesévévált,ésnemrendelkezik
érvényeshatóságijelzéssel,illetvearajtalévôhatósági jelzés nem rendelhetô, vagy már nem rendelhetô
hozzá,vagy
c) rendeltetéshelyeszerintitagállam;
25. külföldi:adevizakorlátozásokmegszüntetésérôl,valamint
egyeskapcsolódótörvényekmódosításárólszóló2001.
éviXCIII.törvény2.§-ának2.pontjábanmeghatározott
fogalom;
26. levelezô:olyanbiztosító,abiztosítórészérekárrendezésitevékenységetvégzôszervezet,kárrendezésimegbízott,egyébszervezetvagyszemély,akitvagyamelyeta
mûködéseszerintiországnemzetiirodájánakjóváhagyásávalazöldkártyarendszerheztartozóországbiztosítója
jelöl a biztosítottjai által a levelezô országában okozott
gépjármû-felelôsségbiztosításikárokkezeléséreésrendezésére;
27. NemzetiIroda: azetörvényszerintibiztosítókszervezete,amelyellátjaanemzetközigépjármû-biztosításimegállapodásból és a kapcsolódó egyezményekbôl eredô
koordinációs,kárrendezésiéselszámolásifeladatokat;
28. rendeltetéshelyeszerintitagállam: gépjármûtulajdonjogánakátruházásaeseténatulajdonszerzéstkövetôena
rendelkezésre bocsátástól számított harmincnapos idôtartam folyamán az – a gépjármû telephely szerinti országátóleltérô–tagállam,
a) aholatulajdontszerzôtermészetesszemélyállandó
lakóhelye, a jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni
cég tulajdonszerzése esetén annak székhelye található,illetve
b) amelyben a tulajdont szerzô szokásos tartózkodási
helye van, vagy ha a szerzôdô jogi személy, egyéni
vállalkozó,egyénicég,azatagállam,amelybenatulajdont szerzônek a szerzôdéssel érintett telephelye,
fióktelepetalálható;
29. Rendszámegyezmény: a nemzeti irodák között létrejött
olyan megállapodás, amely alapján az egyezményben
részesországokhatóságaiazöldkártyábanmegtestesülôigazoláshelyettazilletôországbanmegköveteltgépjármû-felelôsségbiztosítási fedezet igazolásául a jármû
hatósági jelzését (forgalmi rendszámát) az országjellel
együttelfogadják;
30. súlyosszemélyisérülés: abalesetbôleredôenlegalább
25%-osössz-szervezetiegészségkárosodássaljárómaradandófogyatékosságotokozó,vagyabalesetbôleredô, legalább 6 hónapos gyógytartammal járó súlyos
egészségromlástokozósérülés;
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31. székhelyszerintitagállam: azatagállam,aholakötelezettséget vállaló biztosító, biztosításközvetítô, valamint
szaktanácsadószékhelyetalálható;
32. tagállam:azEurópaiGazdaságiTérségrôlszólómegállapodásbanrészesállamésSvájc;
33. telephelyszerintiország: azazország,
a) amelynekhatóságaagépjármûvetállandóvagyideigleneshatóságijelzésselellátta,vagy
b) amelybenahatóságijelzésviselésérenemkötelezett
gépjármûvekesetébenatulajdonosvagyagépjármû
felettegyébkéntrendelkezésijogotgyakorlószemély
(jogiszemély,egyénivállalkozó,egyénicég)állandó
lakóhelye (székhelye), illetve szokásos tartózkodási
helye(azérintetttelephelye,fióktelepe)található;
34. türelmiidô: adíjesedékességétôlszámítotthatvannapos
idôszak,melynekadíjmegfizetésenélkültörténôleteltével a szerzôdés – amennyiben egyéb okból még nem
szûntmeg–díjnemfizetésselmegszûnik;
35. üzembentartó: agépjármûtelephelyeszerintiországhatóságaiáltalkibocsátottokiratbabejegyzettüzembentartó(engedélyes,engedélyjogosultja),ennekhiányábana
tulajdonos;
36. zöldkártya:azöldkártyarendszerországaibanelfogadott,
egységesszabványnakmegfelelônemzetközigépjármûfelelôsségbiztosításiigazolvány(kártya),amelyetanemzetiirodanevébenabiztosításiszerzôdésnekmegfelelôenabiztosítókállítanakkiazüzembentartószámára,a
meglátogatott országban megkövetelt gépjármû-felelôsségbiztosításifedezetmegléténekigazolására;
37. zöldkártyarendszer:anemzetiirodákközöttimegállapodásokalapjánazezenmegállapodásokbanrészesországokrendszere,melyrendszerheztartozóországokhatóságaiazöldkártyábanmegtestesülôigazolástazországban megkövetelt gépjármû-felelôsségbiztosítási fedezet
igazolásáulelfogadják.

zetére,azetörvénybenmeghatározottfeltételekszerinti
biztosítási szerzôdést kötni, és azt díjfizetéssel hatálybantartani(biztosításikötelezettség).
(2) Abiztosításikötelezettség,hajogszabálymáskéntnem
rendelkezik,amindenkoriüzembentartótagépjármûhatóságiengedéllyelésjelzésselvalóellátásánakidôpontjától–aszüneteléskivételével–agépjármûforgalomból
történôkivonásáig,illetveakülönjogszabálybanmeghatározottforgalombahelyezésrenemkötelezettgépjármû
esetében a forgalomban történô részvétel kezdetétôl a
részvételvéglegesmegszüntetéséigterheli.
(3) Aszerzôdésmegkötésérevonatkozókötelezettségtekintetében üzemben tartónak minôsül a gépjármû tulajdonosaáltal–szerzôdésvagymáshiteltérdemlôenigazolt
jogcím alapján – üzemben tartóként megnevezett személy.
(4) Haaszerzôdéskötésreatulajdonjogátszállásamiattkerülsor,azetörvényszerintiújüzembentartókötelesa
tulajdonjogátszállásátkövetôenabiztosításiszerzôdést
haladéktalanulmegkötni.
(4a) Ha az üzemben tartó személye a 7. § (3a) bekezdésébenmeghatározottakszerintváltozik,abiztosításikötelezettségagépjármûújüzembentartójátakockázatviselés19.§(5a)bekezdésébenmeghatározottmegszûnését követô naptól terheli. Ha a biztosítási szerzôdést a
(6) bekezdésben meghatározottak szerint nem tartották
hatálybanésazüzembentartószemélyea7.§(3a)bekezdésébenmeghatározottakszerintváltozik,abiztosításikötelezettségagépjármûújüzembentartójátaperes, nemperes eljárásban hozott döntés jogerôre emelkedését vagy hatósági eljárásban hozott döntés véglegesséválásátkövetônaptólterheli.
(5) Ideiglenesforgalombantartásengedélyezése,illetveideiglenesforgalmiengedélykiadásaeseténabiztosításikötelezettség az ideiglenes forgalomban tartási engedély,
illetveazideiglenesforgalmiengedélyérvényességének
idôtartamaalattállfenn.
(6) Azüzembentartóhalálaesetén,haabiztosításikötelezettségcímzettjenemállapíthatómeg,aszerzôdéslegkésôbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerôre
emelkedésétôl számított 30 napig tartható hatályban,
amennyibenagépjármûbirtokosaahaláltényétabiztosítónakbejelentette,ésaszerzôdéstdíjfizetésselhatálybantartja.
(7) Más tagállami telephelyû gépjármû tulajdonosa – ha a
gépjármûrendeltetéshelyeszerintitagállamaMagyarország–kötelesatulajdonszerzéstkövetôenarendelkezésre bocsátástól számított harmincnapos idôtartamra
azetörvényszerintibiztosítássalrendelkezni.

3/A. §
Etörvényalkalmazásábankáréskártérítésalattasérelemdíj-követelésalapjáulszolgálószemélyiségijogsérelemésa
sérelemdíjisértendô.
3/B. §
(1) Aholetörvényeuróbanmeghatározottösszegrôlrendelkezik,azonatárgyévjanuár1-jétôldecember31-igtartó
idôszakára(atovábbiakban:alkalmazásiidôszak)vonatkozó,forintbanmeghatározottösszegétkellérteni.
(2) Azadottalkalmazásiidôszakravonatkozóforintbanmeghatározottösszegetazalkalmazásiidôszakotmegelôzô
naptáriévelsôtízhónapjáraésazeuróforintravalóátszámítására vonatkozó – Magyar Nemzeti Bank által
közzétett–hivatalosnapiárfolyamokátlagánakalkalmazásával,akövetkezômilliósforintértékrefelkerekítvekell
kiszámítani.

A szerzôdés létrejötte és megszûnése
5. §
(1) Abiztosítóamagyarországitelephelyûgépjármûüzembentartójának,valamintazongépjármûtulajdonosának,
melynek rendeltetés helye szerinti tagállama Magyarország, az e törvényben meghatározott feltételek szerinti
biztosításiszerzôdésmegkötésérevonatkozó–abiztosítódíjtarifájánakmegfelelô–ajánlatáta13.§(1)bekezdésébenmeghatározottösszeghatárokszerintköteleselfogadni.Abiztosítóabiztosításiidôszakkezdetéthatvan
nappal megelôzôen tett ajánlatot nem fogadhatja el, és
ezen idôpontot megelôzôen szerzôdést nem köthet, az
ígylétrejöttszerzôdésérvénytelen.Abiztosítóazajánlat

Agépjármû-felelôsségbiztosítás
általánosszabályai
A biztosítási kötelezettség
4. §
(1) Minden magyarországi telephelyû gépjármû üzemben
tartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített
gépjármûvekkivételével–azetörvényszerintibiztosítóvalagépjármûüzemeltetésesoránokozottkárokfede-
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7. §
(1) Abiztosításiszerzôdéstabiztosításiidôszakutolsónapjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal
megelôzôen
a) abiztosítóírásban,
b) aszerzôdôüzembentartóírásbanvagy–afelekmegállapodásaalapján–elektronikusútonindokolásnélkülfelmondhatja.
(1a) Afelmondásakkorhatályosul,haazamásikfélhezhatáridôbenmegérkezik.
(2) Abiztosításiidôszakonbelül–azetörvénybenmeghatározott eseteken túl – a szerzôdés csak a felek közös
megegyezésévelszüntethetômeg.
(3) Aszerzôdésérdekmúlássalszûnikmegagépjármûforgalombóltörténôkivonásával,azüzembentartóváltozásaesetén,illetveszünetelésesetén,haazújbóliüzembehelyezésakivonásnapjátólszámítottegyévenbelül
nemtörténikmeg.
(3a) Ha az üzemben tartó személyének változása – peres,
nemperes eljárásban vagy hatósági eljárásban hozott
döntésalapján–olymódonkövetkezikbe,hogyatulajdonjogátszállásának,illetveazüzembentartóijogosultságmegszûnésénekidôpontjaajármûnyilvántartásbaa
peres, nemperes eljárásban vagy hatósági eljárásban
hozottdöntéstmegelôzôidôpontkéntkerülbejegyzésre,
aszerzôdés–a(3)bekezdéstôleltérôen–aperes,nemperes eljárásban hozott döntés jogerôre emelkedését
vagyhatóságieljárásbanhozottdöntésvéglegesséválásátkövetôharmincadiknaponérdekmúlássalmegszûnik,
feltéve,haeddigazidôpontigaszerzôdésegyébokból
mégnemszûntmeg.
(4) Aszerzôdésérdekmúlássalszûnikmegatulajdonjogátszállásaesetén,haaszerzôdéskötésrekötelezettüzembentartószemélyébenváltozásállbe.
(5) Haazüzembentartóváltozásaajogiszemélyjogutódlással történô megszûnése miatt következik be, a szerzôdésérdekmúlássalnemszûnikmeg.

elutasításárólannakbeérkezésétôlszámítotttizenötnaponbelülértesítiazüzembentartót.
(2) Haabiztosításiszerzôdésabiztosításiidôszaktartama
alatta21.§(4)bekezdésébenmeghatározottakszerint
(díjnemfizetés) szûnik meg, az üzemben tartónak az
adott biztosítási idôszak hátralévô részére fedezetet
nyújtószerzôdésmegkötésérevonatkozóajánlatátkizárólagazabiztosítójogosultésköteleselfogadni,amelynélaszerzôdésazadottbiztosításiidôszakbandíjnemfizetésselszûntmeg.
(3) A(2)bekezdésbenmeghatározottesetbenazüzemben
tartóannálabiztosítónálkötelesaszerzôdést–azújrakötöttszerzôdéskockázatviselésikezdeténekidôpontjában alkalmazandó díjtarifa alapján – megkötni, ahol a
szerzôdésedíjnemfizetésmiattszûntmeg.
(4) Azabiztosító,amelyaszerzôdésbiztosításiidôszakvégéretörténôfelmondásáranyilatkozatottett,azüzemben
tartónak a szerzôdés megszûnését közvetlenül követô
biztosításiidôszakravonatkozóajánlatátnemköteleselfogadni.
6. §
(1) A szerzôdés – a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
szerinti módokon túl – úgy is létrejön, ha a szerzôdô
üzembentartóadíjtarifánakésabiztosításifeltételeknek
megfelelôajánlatátajogviszonytartalmára,ésabiztosítási feltételekre vonatkozó tájékoztatás ismeretében, a
biztosító által a szerzôdéskötés céljából meghatározott
tartalommal a biztosító vagy annak képviselôje részére
átadja.
(2) A biztosító az (1) bekezdés szerinti ajánlatot annak átadásátólszámított15naponbelülaz5.§(4)bekezdésébenmeghatározottindokalapjánutasíthatjael.
(3) Haazüzembentartóajánlatanemfelelmegaz(1)bekezdésbenmeghatározottfeltételeknek,aszerzôdésakkorislétrejön,haabiztosítóazajánlatra15naponbelül
nemnyilatkozik.
(4) Az(1)és(3)bekezdésszerintiesetbenaszerzôdésaz
ajánlat hatályosulásának idôpontjára visszamenô hatállyal–azajánlatszerintitartalommal–jönlétre.
(5) Abiztosítóa(3)bekezdésbenmeghatározottesetbenaz
ajánlatotannakátadásátólszámított15naponbelüladíjtarifátólésabiztosításifeltételektôlvalóeltérésretörténô
hivatkozással,illetveaz5.§(4)bekezdésébenmeghatározottindokalapjánelutasíthatja,vagyigazolhatómódon
elküldöttjavaslatottehetazajánlatdíjtarifánakésabiztosítási feltételeknek megfelelô módosítására. Ha az
ajánlatmódosításáratettjavaslatotaszerzôdôakézhezvételtôlszámított15naponbelülnemkifogásolja,aszerzôdésatizenötödiknapelteltévelazajánlathatályosulásának idôpontjára visszamenô hatállyal a módosított
ajánlatszerintlétrejön.
(6) Ha a biztosító az ajánlat módosítására tesz javaslatot,
köteles az üzemben tartó figyelmét felhívni az ajánlat
módosításáravonatkozójavaslattényére,valamintajavaslatnakazajánlathozviszonyítottlényegeseltéréseire.
Ennek hiányában a szerzôdés az ajánlat tartalmának
megfelelôenjönlétre.
(7) Haaszerzôdésnemírásbanjöttlétre,abiztosítóköteles
az e §-ban meghatározottak szerint létrejött szerzôdés
tartalmávalegyezôtartalmúokiratot(ideértveakötvényt
is)kiállítaniésaztaveleszerzôdôfélrendelkezésérebocsátanivagyszámárahozzáférhetôvétenni.

8. §
(1) Ajármûnyilvántartásbanszereplôgépjármûvekvonatkozásábanafennállóbiztosításáltalérintettbiztosítótaze
törvénybenelôírtfeladatainakellátásacéljából,agépjármûforgalombóltörténôkivonásának,agépjármûelsôés
ismételtforgalombahelyezésének,valamintagépjármû
tulajdonjogátérintôváltozásnak–ideértvearégitulajdonos(átruházó)különjogszabálybanmeghatározott,tulajdonjog-változáshozkapcsolódóbejelentésikötelezettségeteljesítésénekidôpontjátis–jármûnyilvántartásbatörténôbejegyzésérôl,továbbáazüzembentartóésajármûnyilvántartásba bejegyzett üzemben tartó személyét
érintôváltozásjármûnyilvántartásbatörténôbejegyzésérôl–etényjármûnyilvántartásbatörténôbejegyzésével
egyidejûleg – a kötvénynyilvántartó szerv elektronikus
útonértesíti,amelyértesítéstabiztosítóafeladataiellátásasoránfigyelembeveszi.
(2) A jármûnyilvántartásban nem szereplô gépjármû üzemben tartója a hatósági engedély visszavonását, a tulajdonjog átruházását, illetve az üzemben tartó változását
igazoló okiratot, a forgalomban történô részvétel véglegesmegszüntetéséttanúsítónyilatkozatátkötelesabiztosítónál15naponbelülbemutatni.
(3) Abiztosítóköteles–adíjnemfizetésseltörténômegszûnéseseténekkivételével–abiztosításiszerzôdésmegszûnésénektényérôlésamegszûntszerzôdéskülönrende-
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letbenmeghatározottbonus-malusbesorolásárólamegszûnést, illetve az arról történt tudomásszerzést követô
30naponbelülazüzembentartótírásbantájékoztatni.
(4) Aszerzôdésreamagyarjogotkellalkalmazni.
(5) AszerzôdésreaPolgáriTörvénykönyvrendelkezéseiakkoralkalmazhatók,haetörvényeltérôrendelkezéstnem
tartalmaz.

(2)

(3)
(1)

(2)

(3)

(4)

9. §
Azüzembentartóaszerzôdéskötéskorkötelesminden,
a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt közölni a biztosítóval, így különösen – fennálló
szerzôdés esetén a biztosítási idôszak vagy a tartam
utolsó napját követô – az új biztosítási idôszak vagy a
határozotttartamkezdônapját,biztosítóváltáseseténaz
elôzôbiztosításiidôszakravonatkozóanafedezetetnyújtó
biztosító megnevezését és a biztosítást igazoló okirat
számát,továbbá–amennyibenazüzembentartómárrendelkezikvele–akártörténetirendszerazonosítószámot.
Az üzemben tartó a szerzôdéskötéskor köteles a fedezetlenségi díj megállapításához szükséges adatokat a
biztosítóvalvagyannakképviselôjévelközölni.
A4.§(3)bekezdésébenmeghatározottakszerintagépjármûtulajdonosaáltalüzembentartókéntmegnevezett
személy által kötött szerzôdés az üzemben tartói jogosultság keletkezésének – jármûnyilvántartásba bejegyzett–idôpontjában–delegkorábbanabiztosításiszerzôdésbenmegállapítottidôpontban,ennekhiányábana
szerzôdéslétrejötténekidôpontjában–léphatályba.Ha
azüzembentartóijogosultságbejegyzéseaszerzôdéskötéstkövetô30naponbelülnemtörténikmeg,aszerzôdésmegszûnik.
Az üzemben tartó köteles 8 napon belül bejelenteni a
biztosítónak a biztosítást igazoló okiratban feltüntetett
adatokváltozását.

(4)

(5)

szerzôdéslétrejöttét,megszûnését,abiztosításiidôszakot,adíjfizetéstilletôen.
Abiztosítóadíjataflottárakötöttszerzôdésvonatkozásábanabiztosításiidôszak,illetvetartamkezdônapján
alkalmazandó díjtarifa alapján alakítja ki. A biztosító az
így megállapított díjat az adott biztosítási idôszak alatt
nemváltoztathatjameg.
Abiztosítókötelesaflottárakötöttszerzôdésvonatkozásábanegy–ameghirdetésnapjátólszámítotthatvannaposidôszakontúli–elôremeghatározottnaptólalkalmazandódíjtarifájátaMagyarNemzetiBankelnökénekrendeletébenmeghatározottmódon,aFelügyelethonlapján
meghirdetni,továbbáameghirdetésközzétételévelegyidejûlegasajátésaMABISZhonlapjánközzétenni.EltéréseseténaFelügyelethonlapjánmeghirdetetttarifaaz
alkalmazandó.
Gépjármûflottára a flottához tartozó gépjármûvek kategóriáitól és fajtáitól függetlenül határozott tartamú szerzôdésisköthetô.
Abiztosítóaközbeszerzésieljáráskeretébenbenyújtott
–gépjármûflottárakötendôszerzôdésrevonatkozóajánlatáttartalmazó–pályázatábanésazannakalapjánmegkötöttszerzôdésbeneltérheta(2)bekezdésszerintkialakítottésa(3)bekezdésszerintmeghirdetettdíjtarifájától.
A helytállási kötelezettség és annak mértéke

12. §
Abiztosításkiterjedafelelôsségkérdésénekvizsgálatára,és
azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére,amelyeketabiztosítottszemélyekkelszembenabiztosításiszerzôdésbenmegjelöltgépjármûüzemeltetésesorán
okozottkárokmiatttámasztanak.

A gépjármûflottára kötött szerzôdésre alkalmazandó szabályok

13. §
(1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak
számátólfüggetlenülabiztosítódologikárokeseténkáreseményenként egymillió-kettôszázhúszezer eurónak
megfelelô forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti
károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer
eurónakmegfelelôforintösszeg-határigköteleshelytállni,
amelyösszegekmagukbanfoglaljákakáreseménykapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthetô követeléseket,
azigényérvényesítésköltségeit(beleértveajogiképviseletiköltségeketis),valamintateljesítésidôpontjáigeltelt
idôszakrajárókamatokat.
(2) Ha a biztosított a kárt más tagállam területén okozta,
vagy a zöldkártyarendszer azon országainak területén,
amelyeknemzetiirodájávalamagyarNemzetiIrodamegállapodástkötött,abiztosítóhelytállásikötelezettségének
mértéke a káresemény helye szerinti ország gépjármûfelelôsségbiztosítási jogszabályai szerint áll fenn. Ha a
biztosítószerzôdésbenmeghatározotthelytállásikötelezettségének mértéke magasabb a káresemény helye
szerintiországbanelôírtmértéknél,abiztosítóhelytállási
kötelezettségeabiztosításiszerzôdésbenvállaltösszeghatárokmértékéigállfenn.
(3) Azonos okból bekövetkezett, azzal közvetlen okozati
összefüggésben lévô, idôben összefüggô több káreseményegybiztosításieseménynekminôsül.

11. §
(1) Gépjármûflottárakötöttszerzôdéseseténaszerzôdôfelek az e törvényben meghatározottaktól eltérhetnek a

14. §
(1) Haegybiztosításieseménnyelkapcsolatbantöbbjogosultmegalapozottkártérítésiigényemeghaladjaa13.§

10. §
(1) Ugyanarraabiztosításiidôszakravagyugyanazonbiztosításiidôszakegyrészérekötötttovábbibiztosításiszerzôdésérvénytelen.
(2) Ha a biztosítónak kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás mûvelésére vonatkozó tevékenységi engedélye
visszavonásra került és a Felügyelet a visszavonásról
szólódöntéstvagyaBit.289.§(6a)bekezdésébenmeghatározottfelügyeletitájékoztatótahonlapjánközzétette,
aszerzôdôfélatevékenységiengedélyvisszavonásával
érintett szerzôdés megszüntetése nélkül más biztosítónál – a tevékenységi engedély visszavonására hivatkozással–újszerzôdéstköthet.Atevékenységiengedély
visszavonásávalérintettszerzôdés–amennyibenkorábbannemszûntmeg–azújszerzôdéskockázatviselési
kezdeténeknapjátmegelôzônaponmegszûnik.
(3) Haabiztosításiszerzôdésaz5.§(2)bekezdésébenfoglaltak szerint a (2) bekezdés szerinti biztosítónál szûnt
meg,akkoraszerzôdôfélnekazadottbiztosításiidôszak
hátralévô részére fedezetet nyújtó szerzôdés megkötésérevonatkozóajánlatátbármelyikbiztosítójogosultelfogadni.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)-(2) bekezdésében meghatározott összeget, akkor a
kártérítési igények megtérítése az összes kártérítési
igénynek a károkra káreseményenként meghatározott
összeghezviszonyítottarányábantörténik.
Hakártérítéskéntjáradékfizetésikötelezettségállfenn,a
biztosításiösszegfelosztásakorajáradéktôkeértékétkell
figyelembevenni.Haajövôbenvárhatójáradékkifizetésektôkeértékemagasabbaszerzôdésbenrögzítettbiztosításiösszegbôlrendelkezésreállóösszegnél,abiztosító a járadékkifizetések tôkeértékét arányosan csökkentveállapítjamegajáradéknagyságát.
Haabiztosításieseményfolytánazadottkártípusra(dologi,illetveszemélyikár)meghatározottkáreseményenkéntiösszegkimerül,abiztosításiösszegfelosztásakor
figyelembenemvettkárosultkizárólagakkorérvényesíthetkártérítésiigényt,haaztabiztosítóakárosultnakfel
nemróhatóokbólhagytafigyelmenkívül.Ebbenazesetbenakártolyanaránybankellazadottkártípusrameghatározottbiztosításiösszegújrafelosztásávalmegtéríteni,amilyenaránybanakárosultabiztosításiösszegfelosztásakorabbólrészesülhetettvolna.
A(3)bekezdésszerintieljárástkellkövetnieabiztosítónakakkoris,haegyvagytöbbkárosultkártérítésiigénye
akárosultnakfelnemróhatóokbólabiztosításiösszeg
felosztását követôen jelentkezik, vagy növekszik (pl.
egészségiállapotromlása).
Ha a biztosító a figyelembe nem vett károsult kárát az
(1)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint megtérítette, a
biztosítási összeg újrafelosztása miatt jogosult a többi
érintettkárosulttólarészükrekorábbanteljesítettkárkifizetésbôl az új kártérítési arányt meghaladó kártérítési
összegetvisszakövetelniakifizetéstkövetô5évenbelül.
Abiztosítóazújrafelosztáslehetôségérôlkötelesakárosultat a kárrendezés során, az elsô kárkifizetéssel egyidejûlegírásbantájékoztatni.
Haegyvagytöbbkárosultkártérítésiigényeabiztosítási
összeg (1) bekezdésben meghatározottak szerinti felosztásakorfigyelembevetthezképestcsökken,abbanaz
esetbenatöbbikárosultabiztosításiösszegújrafelosztásából eredô új kártérítési aránynak megfelelô kártérítésrejogosult.

j)

környezetszennyezésselagépjármûbalesetenélkülkeletkezett;
k) a gépjármû üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban folyamatosállagrongálássalokozott,illetôlegállagromlásbóladódott;
l) háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményekéntkeletkezett.
A biztosítási szerzôdés idôbeli hatálya, és a biztosítási idôszak
16. §
(1) Az állandó forgalmi engedélyre kötelezett gépjármûvek
esetébenabiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.
(2)Az ideiglenes forgalmi engedéllyel, az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkezô gépjármûvek, továbbá az igazolólappal rendelkezô lassú jármûvek és a
négykerekûsegédmotoroskerékpárok(quadok),továbbá
akülönjogszabálybanmeghatározottforgalombahelyezésrenemkötelezettgépjármûvekesetében,valaminta
4.§(7)bekezdésébenfoglaltesetbenabiztosításiszerzôdésbenmegjelölthatározotttartamúszerzôdésköthetô.
(3) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szólóminiszterirendeletbenmeghatározottmezôgazdaságierôgép(lassújármû)esetébenhatározatlantartamú
szerzôdésköthetô.
17. §
(1) Ahatározatlantartamúszerzôdésekesetébenabiztosításiidôszakegyév,az5.§(2)bekezdésébenmeghatározottakszerintújrakötöttszerzôdésekesetébenamegszûntszerzôdésszerintibiztosításiidôszakvégéigterjedôidôszak.
(2) A biztosítási évfordulót a biztosítást igazoló okiraton fel
kelltüntetni.
(3) Abiztosításiidôszakelsônapja–aszünetelésidôtartamaalatthatálybalépôszerzôdésekkivételével–akockázatviseléskezdete.
(4) Abiztosítóabiztosításiidôszakutolsónapjátmegelôzôötvenediknapigelküldöttírásosértesítôbentájékoztatjaa
szerzôdô felet a biztosítási évfordulóról és a következô
biztosításiidôszakra–azértesítésidôpontjábanrendelkezésreállóadatokalapján–adíjtarifaszerintvárhatódíjról.
(4a) Az írásos értesítôben a biztosító figyelemfelhívásra alkalmasmódontájékoztatjaaszerzôdôfelet,hogy
a) adíjtarifája–a23.§(3a)bekezdésealapján–csaka
javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból,hogyaszerzôdésa24.§(1)bekezdésszerintmódosulószerzôdésnekminôsül,továbbá
b) a 24. § (1) bekezdés szerint módosuló szerzôdés a
szerzôdôjaváraa23.§(3a)bekezdéseszempontjábólhogyanmódosul.
(5) A(4)bekezdésbenmeghatározottértesítés–aszerzôdô
hozzájáruló nyilatkozata alapján – elektronikus úton is
megtehetô.

15. §
Abiztosításnemterjedkiarraakárra,amely
a) akárokozógépjármûbenelhelyezetttárgyakbankeletkezett,haezeknemagépjármûvelutazókszemélyihasználatáraszólótárgyak;
b) akárokozógépjármûbenkeletkezett;
c) akárokozógépjármûbiztosítottjainakegymássalszembeniigényébôlszármazódologikárként,illetveelmaradt
haszonkéntkeletkezett;
d) sugárzó,toxikusanyagokéstermékekhatására,vagyaz
egészségügyihatóságokrészérôlasugárzáskároshatásainakmegszüntetésétcélzóintézkedésekfolytánkeletkezett;
e) agépjármûbalesetenélkülazútburkolatábankeletkezett;
f) agépjármû–forgalombanvalórészvételenélkül–munkagépkéntvalóhasználatasoránkeletkezett;
g) állógépjármûrefel-,illetvearrólvalólerakodáskövetkeztébenkeletkezett;
h) üzemi balesetnek minôsül, és a gépjármû javítási vagy
karbantartásimunkáisoránkeletkezett;
i) gépjármûversenyvagyazahhozszükségesedzéssorán
következettbe;

A biztosítási szerzôdés területi hatálya
18. §
Abiztosításiszerzôdésterületihatályaatagállamokterületére,valamintazöldkártyarendszerazonországainakterületére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti
IrodaaBelsôSzabályzatnakmegfelelôkétoldalúmegállapodástkötött.
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A biztosító kockázatviselése

(3) A határozott tartamú biztosítási szerzôdések biztosítási
díja a biztosítás tartamára egy összegben illeti meg a
biztosítót(egyszeridíj).

19. §
(1) Abiztosítókockázatviselése(abiztosításifedezet)afelekáltalaszerzôdésbenmeghatározottidôpontban,ennekhiányábanaszerzôdéslétrejötténekidôpontjában,a
4.§(3)bekezdésébenmeghatározottüzembentartóáltal kötött szerzôdés esetén az üzemben tartói jogosultságkeletkezésének–jármûnyilvántartásbabejegyzett–
idôpontjában–delegkorábbanabiztosításiszerzôdésben megállapított idôpontban, ennek hiányában a szerzôdéslétrejötténekidôpontjában–kezdôdik.
(2) Ahhoz,hogyabiztosítókockázatviselésemárabiztosítási szerzôdés létrejöttét megelôzôen megkezdôdjék, a
biztosítóvagyazáltalafeljogosítottszemélyírásbelielfogadónyilatkozataszükséges.
(3) Semmisabiztosítóáltalegyoldalúan,amásikfélközremûködésenélkülmeghatározottésegyedilegmegnem
tárgyaltszerzôdési(biztosítási)feltétel,amennyibenolyan
kikötést tartalmaz, hogy a biztosító csak a díj (elsô díjrészlet)befizetésétkövetôenviseliakockázatot,idenem
értveaztazesetet,amikorabiztosítóadíj(elsôdíjrészlet)azonnalifizetésétazajánlattételifolyamatmegkerülhetetlenrészévéteszi.
(4) A biztosító kockázatviselése a 21. § (4) bekezdésében
meghatározotttürelmiidôbenfennáll.
(5) Aszerzôdésérdekmúlássaltörténômegszûnéseesetén
abiztosítókockázatviseléseaforgalombóltörténôkivonás,aforgalombantörténôrészvételvéglegesmegszüntetése,aszerzôdéskötésrekötelezettüzembentartószemélyénekváltozásaeseténatulajdonjogátszállása,illetveazüzembentartóijogosultságmegszûnésének–jármûnyilvántartásbabejegyzett–idôpontjábanszûnikmeg.
(5a) Aszerzôdés7.§(3a)bekezdésébenmeghatározottérdekmúlássaltörténômegszûnéseeseténabiztosítókockázatviseléseaperes,nempereseljárásbanhozottdöntés jogerôre emelkedését vagy hatósági eljárásban hozottdöntésvéglegesséválásátkövetôharmincadiknapon
szûnikmeg,feltéve,haeddigazidôpontigaszerzôdés
egyébokbólmégnemszûntmeg.
(6) A biztosító kockázatviselése a szerzôdés közös megegyezéssel történô megszüntetése esetén a szerzôdés
megszûnésének idôpontjában, a szerzôdés biztosítási
idôszak végére történô felmondása esetén a biztosítási
idôszakzárónapjánszûnikmeg.
(7) A szerzôdés a 21. § (4) bekezdésében meghatározott
megszûnéseeseténabiztosítókockázatviseléseatürelmiidôzárónapjánszûnikmeg.
(8) Atevékenységiengedélyvisszavonásávalérintettszerzôdés10.§(2)bekezdésébenmeghatározottmegszûnése
eseténabiztosítókockázatviseléseazújszerzôdéskockázatviselésikezdeténeknapjátmegelôzônaponmegszûnik.
(9) A (8) bekezdés szerinti új szerzôdés kockázatviselésénekkezdetenemlehetkorábbi,mintatevékenységiengedélyvisszavonásárólszólófelügyeletitájékoztatóközzétételéneknapja.

21. §
(1) A biztosítás elsô díjrészlete, valamint folytatólagos díjrészleteiafelekáltalaszerzôdésbenmeghatározottidôpontokbanesedékesek.Ennekhiányábanazelsôdíjrészletaszerzôdéslétrejöttekor,afolytatólagosdíjrészletpedigazadottdíjfizetésiidôszaknakazelsônapjánesedékes.
(1a) Haadíja23.§(2)bekezdésébenmeghatározottmegváltoztatáseseténmódosul,vagyaszerzôdôféláltalmár
megfizetett díjat jogszabályváltozás folytán utóbb más
tartozásárakellelszámolni,azüzembentartóadíjkülönbözetet–afelekeltérômegállapodásánakhiányában–
azesedékeskövetkezôbiztosításidíjrészlettelegyütt–a
biztosításiidôszakrajáródíjteljesmegfizetéseesetén30
naposhatáridôvel–kötelesmegfizetni.
(2) Azegyszeridíjat–afelekeltérômegállapodásánakhiányában–aszerzôdéslétrejöttekorkellmegfizetni.
(3) Abiztosítótakésedelmesdíjfizetésidôszakáraaszerzôdésbenmegállapítottkamatilletimeg.
(4) Haazesedékesbiztosításidíjatnemfizetikmeg,abiztosítóadíjesedékességétôlszámítottharmincadiknapelteltéig–akövetkezményekretörténôfigyelmeztetésmellett–aszerzôdôfélnekadíjesedékességétôlszámított
hatvannapospóthatáridôvel,igazolhatómódonateljesítésrevonatkozófelszólítástküld.Atürelmiidôeredménytelen leteltével a szerzôdés – amennyiben egyéb okból
mégnemszûntmeg–azesedékességtôlszámítotthatvanadiknaponmegszûnik.
(5) Abiztosítókötelesaszerzôdésmegszûnésérôl15napon
belül az üzemben tartónak igazolható módon értesítést
küldeni, amennyiben a szerzôdés megszûnése díjnemfizetésmiattkövetkezettbe.
(6) Az5.§(3)bekezdésébenmeghatározottesetbenaszerzôdôfélaszerzôdésmegkötésekorkötelesmegfizetniaz
újrakötöttszerzôdésvonatkozásábanazadottbiztosítási
idôszak hátralévô részére járó díjat, és – amennyiben
még nem fizette meg – a díjnemfizetéssel megszûnt
szerzôdésvonatkozásábanatürelmiidôrejáródíjat.
(7) A biztosító köteles a szerzôdés (4) bekezdés szerinti
díjnemfizetés miatt bekövetkezô megszûnése esetén a
kötvénynyilvántartószervfeléa49.§alapjánfennállóértesítési kötelezettségének a szerzôdés megszûnésétôl
számítottnyolcmunkanaponbelülelegettenni.
Fedezetlenségi díj megfizetésére vonatkozó szabályok
22. §
(1) Az üzemben tartó köteles a fedezetlenségi díjat megfizetni.
(2) Ateljesfedezetlenségidíjatazonbiztosítóköteleskiszámítaniésbeszedni,amelyazüzembentartóvalafedezetlenség idôtartamát követôen szerzôdést köt. A fedezetlenségidíjkiszámításasoránabiztosítóazutolsóötév
fedezetlenségénekidôtartamátvehetifigyelembe.
(3) Abiztosítóafedezetlenségidíjatazarróltörténttudomásszerzéstkövetôenhaladéktalanulköteleskiszámítani.
(4) A fedezetlenségi díj kiszámításánál arra az évre járó
meghirdetettdíjtarifátkellalkalmazni,amelyreafedezetlenségidôtartamaesik,adíjatbeszedôbiztosítódíjtarifájanemalkalmazható.

Díjfizetés
20. §
(1) Abiztosításidíjakockázatviselésénekidôtartamáraelôreilletimegabiztosítót.
(2) Abiztosítóakockázatviselésemegszûnésenapjáigjáró
biztosításidíjmegfizetésétkövetelheti.
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rendelkezô javára tartalmazhat különbségtételt abból a
szempontból, hogy a szerzôdés új szerzôdésnek vagy
pediga24.§(1)bekezdésszerintmódosulószerzôdésnekminôsül.
(4) Abiztosítókötelesabiztosításifeltételeitésazalkalmazandó díjtarifáját az ügyfélfogadásra rendelkezésre álló
helyiségeibenésahonlapjánfolyamatosanhozzáférhetôvétenni.
(4a) A biztosító a (4) bekezdésben meghatározott hozzáférhetôvé tétel során köteles figyelemfelhívásra alkalmas
módon–adíjtarifájávalkapcsolatban–aztisfeltüntetni,
hogy a (3) bekezdésben meghatározottak szerint alkalmazandó díjtarifája csak a 24. § (1) bekezdése szerint
módosuló szerzôdéssel rendelkezô javára tartalmazhat
különbségtételtabbólaszempontból,hogyaszerzôdés
újszerzôdésnekvagypediga24.§(1)bekezdésszerint
módosulószerzôdésnekminôsül.
(5) Ha a biztosító a gépjármû-felelôsségbiztosítást határon
átnyúlószolgáltatáskeretébennyújtjaésMagyarország
területénszervezetiegységgelnemrendelkezik,köteles
gondoskodni arról, hogy a (4) bekezdésben említett információk a kárképviselô székhelyén vagy lakóhelyén
betekintéscéljábólkifüggesztésrekerüljenek.

(5) Azüzembentartóa(3)és(4)bekezdésbenmeghatározottakszerintkiszámítottfedezetlenségidíjatazesedékesbiztosításidíjrészlettelegyütt,abiztosításiidôszakra
járóteljesdíjegyösszegûmegfizetéseesetén30napos
határidôvelkötelesmegfizetni.Abiztosító,haafedezetlenséggelérintettidôszakmeghaladjaa120napot,részletfizetésilehetôségetnyújthat.
(6) Haazüzembentartóaz(5)bekezdésbenmeghatározott
kötelezettségéneknemteszeleget,a21.§(4)bekezdésébenmeghatározottrendelkezéseketkellalkalmazni.
(7) AKártalanításiSzámlakezelôjeafedezetlenségidíjnak
–adíjhirdetéstkövetônaptáriévrevonatkozó,aKártalanítási Számla általi kártérítések és a kártérítésekhez
kapcsolódó eljárási költségek alapján egy naptári évre
számított–tarifájátgépjármû-kategóriánként,legkésôbb
anaptáriévvégétmegelôzônegyvenötödiknapigaMagyarNemzetiBankelnökénekrendeletébenmeghatározott módon a Felügyelet honlapján meghirdeti, továbbá
ezzelegyidejûlegaMABISZhonlapjánközzéteszi.EltéréseseténaFelügyelethonlapjánmeghirdetetttarifaaz
alkalmazandó.
(8) AKártalanításiSzámlakezelôjejogosultazérdekmúlás
miattvagyegyébokbólkövetkezôenkinemszámlázott,
illetveabiztosítóáltalkiszámlázottésazüzembentartó
általrészbenvagyteljesmértékbenkinemfizetettfedezetlenségidíjatbeszedni.
(9) AKártalanításiSzámlakezelôjea(7)bekezdésbenmeghatározottakszerintszámítottfedezetlenségidíjtarifájának a megállapítása során a 36. § (11)-(12) bekezdésben meghatározott esetre vonatkozóan méltányos mértékûkülöntarifátállapítmeg.

24. §
(1) Ahatározatlantartamúszerzôdésfennállásaalattabiztosításdíjaakövetkezôbiztosításiidôszakelsônapjától
kezdôdô hatállyal a biztosítási idôszak kezdônapján alkalmazandódíjtarifaszerintmódosul,ésazazadottbiztosításiidôszakalattnemváltoztathatómeg.
(2) Az(1)bekezdésbenfoglaltaktólkizárólagakkorleheteltérni,haaztjogszabálykifejezettenlehetôvéteszi.

Díjtarifa, díjhirdetés
A díjtarifa megállapításhoz kapcsolódó
szerzôdés- és káradatbázis

23. §
(1) Abiztosítóadíjatmindenegyediszerzôdésvonatkozásábanameghirdetett–abiztosításiidôszak,illetvetartamkezdônapjánalkalmazandó–díjtarifaalapjánalakítjakiésaztazadottbiztosításiidôszakalatt–jogszabály
eltérôrendelkezésehiányában–nemváltoztathatjameg,
kivéve,haaszerzôdésdíjaaszerzôdôüzembentartónak
aszerzôdésmegkötésekorfennállóközlésivagyegyüttmûködésikötelezettségénekmegsértésekövetkeztében
téreladíjtarifaszerintmegállapítandódíjtól.
(2) Aszerzôdôüzembentartónakaszerzôdésmegkötésekor
fennállóközlésivagyegyüttmûködésikötelezettségének
megsértéseeseténaszerzôdésdíjalegkésôbbakockázatviseléskezdetétkövetôhatvannaponbelül,azüzembentartóegyidejûértesítésemellett–aszerzôdéskötéskor fennálló tények figyelembevételével – a kockázatviselés kezdetétôl alkalmazandó hatállyal módosítható a
biztosítási idôszak, illetve tartam kezdônapján alkalmazandódíjtarifaszerint.
(3) Abiztosítókötelesmindenegyediszerzôdésvonatkozásábanegy–ameghirdetésnapjátólszámítotthatvannaposidôszakontúli–elôremeghatározottnaptólalkalmazandódíjtarifájátaMagyarNemzetiBankelnökénekrendeletébenmeghatározottmódon,aFelügyelethonlapján
meghirdetni,továbbáameghirdetésközzétételévelegyidejûlegasajátésaMABISZhonlapjánközzétenni.EltéréseseténaFelügyelethonlapjánmeghirdetetttarifaalkalmazandó.
(3a) Abiztosító(3)bekezdésbenmeghatározottdíjtarifájacsak
a 24. § (1) bekezdése szerint módosuló szerzôdéssel

24/A. §
(1) AFelügyeletaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.évi
CXXXIX.törvény(atovábbiakban:MNBtv.)4.§(9)bekezdésében meghatározott céljai elérésének elômozdításaésazMNBtv.39.§(1)bekezdési)ésp)pontjában
meghatározott feladatainak ellátása céljából a díjtarifa
megállapításáhozkapcsolódó,akötelezôgépjármû-felelôsségbiztosításokrakiterjedôszerzôdés-éskáradatbázist(atovábbiakban:KKTA)hozlétreésmûködtet.
(2) AKKTAmûködéséhezaFelügyeletaBit.269.§(13)bekezdése szerinti adatszolgáltatás keretében megkapott
adatokat használja fel, azzal, hogy a KKTA személyes
adatotnemtartalmaz.
(3) AKKTA–a(2)bekezdésselösszhangban–akövetkezô
adatkörökettartalmazza:
a) aszerzôdésekésarészkárokazonosítói,
b) aszerzôdésekre(szerzôdôre,jármûre)vonatkozónem
pénzösszegtípusújellemzôk,
c) aszerzôdésekrevonatkozódíjadatok,
d) arészkárokravonatkozónempénzösszegtípusújellemzôk,
e) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok,
f) aváltozóállományitípusúadatokhatálybalépésének,
illetveafolyamattípusúadatokbekövetkezténeknapjáravonatkozóadatok.
(4) A23.§(3)bekezdésébenelôírtkötelezôdíjhirdetéshez
szükségesbiztosításmatematikaiszámításokelvégzésé-
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(5)

(6)

(7)

(8)

hezaBit.269.§(13)bekezdéseszerintiadatszolgáltatástteljesítôbiztosítóaKKTA-bóldíjmentesen,összesítettszerzôdés-éskáradatokatigényelhet.
A(4)bekezdésszerintiadatigényléstaFelügyeletolyan
összesített formában teljesíti, hogy az adatok kellôen
részletezettek maradjanak a biztosításmatematikai számításokelvégzéséhez,azonbanszemélyesadatotvagy
üzletititkotnetartalmazzanakésabiztosítókbeazonosításaneváljonlehetôvé.
A(4)bekezdésszerintibiztosítóáltaligényelhetôadatok
köreakövetkezôkreterjedki:
a) aszerzôdésekre(szerzôdôre,jármûre)vonatkozónem
pénzösszegtípusújellemzôk,
b)arészkárokravonatkozónempénzösszegtípusújellemzôk,
c) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok,
d) aváltozóállományitípusúadatokhatálybalépésének,
illetveafolyamattípusúadatokbekövetkezténeknapjáravonatkozóadatok.
A (4) bekezdés szerinti adatigényléshez a Felügyelet
elektronikuslekérdezô-felületethozlétre,melyfelülethez
csakaFelügyeletésabiztosítóférhozzá.
AzadatigénylésrevonatkozórészletesszabályokataMagyarNemzetiBankelnökerendeletbenállapítjameg.

sének tényérôl és az esetlegesen bekövetkezô károkozáskövetkezményeirôl.
(7) A szünetelés idôtartama alatt az üzemben tartó kötelezettségeaszerzôdésfolyamatosdíjfizetésseltörténôhatálybantartásáranemállfenn.
(8) Ajármûnyilvántartásbannemszereplôgépjármûvekesetébenaszünetelésneknincshelye.
Kártérítési igények érvényesítése
27. §
Abiztosító,aKártalanításiSzámlakezelôje,aNemzetiIroda,akárrendezésimegbízott,valamintaKártalanításiSzervezetagépjármûüzemeltetésesoránokozottkártazetörvénybenfoglaltakszerintmegtéríti.Ekártérítésnemérintia
károsultnak a Polgári Törvénykönyv szerzôdésszegéssel
okozottkárokértvalófelelôsségszabályaialapjánérvényesíthetôtovábbikártérítésiigényét.
28. §
(1) Akárosultkártérítésiigényétetörvényalapján,abiztosításiszerzôdéskereteiközöttakárokozógépjármûüzembentartójánakbiztosítójávalszembenközvetlenül,illetve
azetörvénybenmeghatározottesetekbenaKártalanításiSzámlakezelôjévelszembenjogosultérvényesíteni.
(2) Amástagállamterületénlakóhellyel(székhellyel)rendelkezô károsult keresetet indíthat a károkozó Magyarország területén székhellyel rendelkezô biztosítójával
szemben a lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban,
vagyabalesetbekövetkezésénekhelyeszerintitagállamban, amennyiben a baleset a zöldkártyarendszer valamely,akárosultlakóhelyétôl(székhelyétôl)eltérôországábankövetkezettbe.
(3) Abiztosítóvalszembentámasztottköveteléseketakárosultválasztásaszerintakárképviselôvelszembenisérvényesíthetiabiztosítórakiterjedôjoghatállyal.

Bonus-malus rendszer
25. §
(1) Azüzembentartóakármentesidôszakhozigazodódíjkedvezményre (bonus) jogosult, illetve az okozott és a
biztosítóteljesítésikötelezettségétkiváltókáresemények
számáhozigazodódíjtöbblet(malus)fizetéséreköteles.
(2) A biztosítók külön rendeletben meghatározottak szerint
kötelesekakártörténetiadatokatfelhasználni,akártörténetiadatokonalapulóbonus-malusrendszertmûködtetni,továbbáakártörténetiigazolásokatkiadni.

29. §
(1) Abiztosításieseménybekövetkeztekorabalesetrészeseiahelyszínenkötelesekátadniegymásnakaszemély,
a gépjármû és a biztosítási szerzôdés azonosításához
szükséges–a46.§(2)bekezdéséneka),b)ésd)pontjaiban meghatározott – adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat. Az így
átadottadatokazetörvénybenmeghatározottfeladatainakellátásacéljábólkizárólagabiztosítóhoz,aNemzeti
Irodához,aKártalanításiSzámlakezelôjéhez,aKártalanításiSzervezethez,alevelezôhöz,akárrendezésimegbízotthoz, a kárképviselôhöz, az egészségbiztosítási
szervhez,anyugdíjbiztosításiszervheztovábbíthatókés
aBit.biztosításititokravonatkozószabályaiszerintkezelendôk.
(2) Akárosultakáreseményt–annakbekövetkeztétôl,illetveatudomásszerzéstôlszámított–30naponbelülköteles bejelenteni a biztosítónak. A határidô elmulasztása
esetén–kivéve,haakárosultbizonyítja,hogyazönhibájánkívültörtént–akésedelmesteljesítésjogkövetkezményeiakáreseménybekövetkezéseésakáresemény
bejelentéseközöttiidôszakraabiztosítóval,akárrendezési megbízottal, a levelezôvel, a Kártalanítási Számla
kezelôjével, a kárképviselôvel és a Nemzeti Irodával
szembennemalkalmazhatók.
(3) AKártalanításiAlapfedeziakárosultnakafelszámolás
alattállóbiztosítóvalszembenfennállókövetelésétabiz-

Szünetelés
26. §
(1) A biztosító kockázatviselése a jármûnyilvántartásban
szereplô gépjármûvek esetében szünetel, ha az üzembentartókérelmérevagyhivatalbóltörténôeljáráskövetkeztébenagépjármûaforgalombólideigleneskivonásra
került.
(2) A biztosítót az (1) bekezdésben meghatározott ideigleneskivonástényérôl,valamintannakkezdôészáróidôpontjáról a kötvénynyilvántartó szerv elektronikus úton
értesíti.
(3) Aszünetelésa(2)bekezdésbenmeghatározottidôpontoknak megfelelôen a kivonás napjától a szünetelés lejártának napjáig vagy a gépjármû ismételt forgalomba
helyezéséneknapjáig,delegfeljebbegyévigtart.
(4) Haazújbóliüzembehelyezésakivonásnapjátólszámított egy éven belül nem történik meg, a szerzôdés az
egyévesidôszakutolsónapjátkövetônaponmegszûnik.
(5) Aszüneteléstkövetôdíjrészletfizetésénekesedékessége–afelekeltérômegállapodásánakhiányában–aszünetelésmegszûnésénekanapja.
(6) A hivatalból történô ideiglenes kivonás következtében
fennállószüneteléseseténabiztosítóa(2)bekezdésben
meghatározottértesüléstôlszámított15naponbelültájékoztatjaazüzembentartótakockázatviselésszünetelé-
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tosításiszerzôdésben,valamintetörvénybenakártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos rendelkezések
figyelembevételével.

lôen,jogcímenként(beleértveakamatravonatkozótájékoztatást)összegszerûenmegállapította,vagy
b) indoklással ellátott választ adni a kártérítési igényben
foglaltegyeskövetelésekre,azokbanazesetekben,amikorafelelôsségetnemismeriel,vagyaznemegyértelmû,vagyateljeskártösszegszerûennemállapítottameg.

30. §
(1) Abiztosítottkötelesakáreseményt–akárrendezéshez
szükségesadatokmegadásávalésalényegeskörülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos
hatósági(rendôrségi)eljárástlefolytatószervmegjelölésével–5munkanaponbelülabiztosítójánálírásbanbejelenteni.
(2) Fedezetetnyújtóérvényesbiztosításiszerzôdésselnem
rendelkezôüzembentartóaz(1)bekezdésbenmeghatározottakat 5 munkanapon belül köteles a Kártalanítási
Számlakezelôjénekbejelenteni.Haakárosult–abalesetbenrészesmásikfélvagyazeljáróhatóságtájékoztatása alapján – a bejelentést olyan biztosítónál teszi
meg,amelynélagépjármûüzembentartójanemrendelkezikakáreseményidôpontjábanfedezetetnyújtóérvényesbiztosításiszerzôdésselvagyaszerzôdésfennállásavitásésmás–biztosításifedezetetnyújtó–biztosító
érintettségenemmerülfel,abiztosítóabejelentést–továbbiintézkedésmegtételenélkül–annakbeérkezésétôlszámított8munkanaponbelülkötelesaKártalanítási
Számlakezelôjénektovábbítaniésakárosultaterrôlegyidejûlegtájékoztatni.A31.§-banmeghatározott15napos,
illetve3hónaposidôszakkezdôidôpontjaadokumentumok, illetve a bejelentés Kártalanítási Számla kezelôjéheztörténôbeérkezéséneknapjátkövetômunkanap.
(3) Kötelesabiztosított5munkanaponbelülbejelenteniazt
is,haakáreseménnyelkapcsolatbanelleneperesvagy
nempereseljárásindult.Abiztosítójogosultebbenazeljárásbanabiztosítottképviseletérôlgondoskodni.
(4) Az érvényes biztosítási szerzôdéssel nem rendelkezô
üzemben tartó a (3) bekezdésben meghatározottakat 5
munkanaponbelülkötelesaKártalanításiSzámlakezelôjének bejelenteni. A Kártalanítási Számla kezelôje jogosultebbenazeljárásbanazérvényesbiztosításiszerzôdéssel nem rendelkezô üzemben tartó képviseletérôl
gondoskodni.
(5) Külföldönbekövetkezettkáreseménybejelentésénekhatáridejétahazaérkezésidôpontjátólkellszámítani.
(6) Abiztosító,aNemzetiIroda,aKártalanításiSzámlakezelôje,akárképviselôésalevelezôkérelmére,akárrendezésieljáráslefolytatásacéljából,azeljáróhatóságtájékoztatástnyújtakáreseménnyelkapcsolatoseljárásállásáról,eredményérôl,akárosultésakárokozó–46.§
(2)bekezdéséneka)pontjábanmeghatározott–személyesadatairól,agépjármûhatóságijelzésérôl,abiztosítómegnevezésérôl,abiztosítástigazolóokiratszámáról,
valamintakáreseménnyelkapcsolatbanakonkrétesetre vonatkoztatva a kártérítési igények rendezéséhez
szükségesalapvetôadatokról.

32. §
(1) Abiztosítóakártérítésikövetelésekjogosságátabiztosított felelôsségre vonatkozó nyilatkozatában foglaltak és
arendelkezésreállótényekésadatokösszevetésealapján,abiztosítottkártérítésifelelôsségéhezmértenkötelesmegállapítani.
(2) Akárosultkártérítésikövetelésételutasítójogerôsítélet
hatályaabiztosítottra–a35.§(1)bekezdésébenmeghatározottesetekbenazüzembentartóraésavezetôre
–iskiterjed,haaztakárosultésabiztosító,akárképviselô,aNemzetiIrodavagyaKártalanításiSzámlakezelôjeközöttiperbenhoztaabíróság.
(3) Abiztosító,aKártalanításiSzámlakezelôjeegyösszegû
pénzbelikártérítéseseténkötelesamegállapítottösszeget a kártérítési javaslat elfogadását, vagy a kártérítés
jogerôsmegítélésétkövetô15naponbelülakárosultnak
megfizetni.
32/A. §
(1) Gépjármûkárosodásaeseténabiztosítóelôzeteskalkulációtkészítazáltalatéríthetôhelyreállításiköltségekés
kiadások nettó, illetve bruttó összegérôl, illetve –
amennyiben az értékcsökkenés fizetésének feltétele
fennáll – az értékcsökkenés mértékének megfelelô
összegrôl,éserrôltájékoztatjaakárosultat.
(2) Abiztosítóagépjármûbenkeletkezettkárhelyreállításáhozszükségesköltségekáltalánosforgalmiadóvalnövelt
összegétakárosultnakcsakakkortéríthetimeg,haakárosult által bemutatott számla tartalmazza a gépjármû
helyreállításáhozszükségesmunkálatokmegnevezését,
anyagköltségétésmunkadíját,valamintazaszámvitelrôl
szólótörvényelôírásainakmegfelel,kivéve,haakárosult
aközlekedésbiztonságiszempontokraistekintettelagépjármû megjavíttatása helyett az (1) bekezdés szerinti
mértékûnettókártérítésiösszeggelszabadonkívánrendelkezni. Amennyiben az értékcsökkenés fizetésének
feltétele fennáll, a biztosító az (1) bekezdés szerinti értékcsökkenés összegét téríti meg. Gazdasági totálkár
esetén vagy ha a káresemény következtében károsult
gépjármû helyreállítása mûszaki okokból nem lehetséges,abiztosítóagépjármûkárosodásidôpontjábanfennálló forgalmi értékének maradványértékkel (roncsértékkel)csökkentettösszegétalapulvévekötelesmegtéríteniakárosultkárát.
Törvényi engedmény

31. §
A biztosító, ennek kárrendezési megbízottja, levelezôje, a
kárképviselô,aKártalanításiSzámlakezelôjeésaNemzeti
Iroda köteles a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumokbeérkezésétôlszámított15naponbelül,deezekbeérkezésénekhiányábanislegkésôbbakártérítésiigénybenyújtásátólszámítottháromhónaponbelülakárosultnak:
a) kellôen megindokolt kártérítési javaslatot tenni azokban
azesetekben,amelyekbenafelelôsségnemvitásésa
kárta13.§(1)-(2)bekezdésébenfoglaltaknakmegfele-

33. §
Amennyibenabiztosító,aNemzetiIrodavagyaKártalanításiSzámlakezelôjeakártmegtérítette,amegtérítettösszeg
erejéigôtilletikmegazokajogok,amelyekabiztosítottat–
a35.§(1)bekezdésébenmeghatározottesetekbenazüzemben tartót és a vezetôt – illették meg a kárért felelôs személlyelszemben.
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Visszkereset
34. §
(1) Abiztosító,aNemzetiIroda,valaminta36.§(6)bekezdésébenmeghatározottelôlegezéseseténaKártalanításiSzámlakezelôjeazáltalakifizetettkártérítésiösszeg
megtérítésétkövetelheti:
a) attólavezetôtôl,akiagépjármûvetazüzembentartó
vagyazegyébkéntjogosanhasználóengedélyenélkülvezette;
b) abiztosítottól,többbiztosítottközöskárokozásaeseténbármelyiküktôl,haakártjogellenesenésszándékosanokozták;
c) avezetôtôl,haagépjármûvetalkoholosvagyavezetésiképességrehátrányosanhatószertôlbefolyásolt
állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a
gépjármûvezetésétilyenszemélynekadtaát,kivéve,
habizonyítja,hogyavezetôalkoholosvagyavezetésiképességrehátrányosanhatószertôlbefolyásoltállapotátnemismerhettefel;
d) avezetôtôl,haagépjármûvezetésérejogosítóengedéllyelnemrendelkezett,illetvebármelybiztosítottól,
haagépjármûvezetésétilyenszemélynekadtaát,kivéve, ha bizonyítja, hogy a gépjármûvet engedéllyel
vezetôesetébenagépjármûvezetôiengedélymeglététalaposokbólfeltételezte;
e) azüzembentartótól,haabalesetetagépjármûsúlyosanelhanyagoltmûszakiállapotaokozta;
f) a vezetôtôl, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos
veszélyeztetésselokozta;

(2)

(3)

(4)

(5)

g) azüzembentartótól,illetveavezetôtôl,haaszerzôdésmegkötésekor,abiztosításieseménybekövetkezésekor,vagyegyébkéntterhelôközlési,változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségét nem teljesítette,olymértékben,ahogyanezafizetésikötelezettségetbefolyásolta.
Haabiztosítottaz(1)bekezdésc)pontjában,valaminta
vezetôazf)pontbanfelsoroltesetekbenkötelesamegtérítésre, a teljesített szolgáltatások keretei között egy
biztosításieseménnyelkapcsolatbanabiztosító,aNemzetiIroda,valamintaKártalanításiSzámlakezelôjelegfeljebb5millióFt-igérvényesíthetikövetelését.
Ha a biztosított az (1) bekezdés d) pontjában, valamint
azüzembentartóaz(1)bekezdése)pontjábanmeghatározottesetbenkötelesamegtérítésre,ateljesítettszolgáltatások keretei között egy biztosítási eseménnyel
kapcsolatban a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a
Kártalanítási Számla kezelôje legfeljebb 1,5 millió Ft-ig
érvényesíthetikövetelését.
Haazüzembentartó,illetveavezetôbizonyítja,hogyaz
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott kötelezettségétnemszándékosanszegtemeg,abiztosító,aNemzeti
Iroda,valamintaKártalanításiSzámlakezelôjekövetelésétazáltalateljesítettszolgáltatáskereteiközöttlegfeljebb500ezerFt-igérvényesítheti.
Azelhunytbiztosítottörököseivelszembenabiztosító,a
NemzetiIroda,valamintaKártalanításiSzámlakezelôje
nemérvényesíthetmegtérítésiigényt.

Bonus-malus osztályba sorolás a 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet alapján
1.mellékleta21/2011.(VI.10.)NGMrendelethez
Bonus-malus osztályba sorolás
személygépkocsi, motorkerékpár esetén
Kiinduló
osztály

B10
B09
B08
B07
B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03
M04

Bonus-malus osztályba sorolás autóbusz,
tehergépkocsi, vontató, mezôgazdasági vontató esetén

Amegelôzôbiztosításiidôszak
ésazújbiztosításiidôszakkezdônapjaiközötti
idôtartamkártörténetiadataalapján
0kár

1kár

2kár

3kár

4vagy
többkár

B10
B10
B09
B08
B07
B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03

B08
B07
B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03
M04
M04
M04

B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03
M04
M04
M04
M04
M04

B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03
M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04

M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04
M04

Kiinduló
osztály

B10
B09
B08
B07
B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03
M04
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Amegelôzôbiztosításiidôszak
ésazújbiztosításiidôszakkezdônapjaiközötti
idôtartamkártörténetiadataalapján
0kár

1kár

2kár

3kár

4vagy
többkár

B10
B10
B09
B08
B07
B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03

B09
B08
B07
B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03
M04
M04

B08
B07
B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03
M04
M04
M04

B07
B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03
M04
M04
M04
M04

B06
B05
B04
B03
B02
B01
A00
M01
M02
M03
M04
M04
M04
M04
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Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató
Biztosított
A gépjármû biztosítással rendelkezô üzemben tartója és a
gépjármûvetvezetôszemély.

Tisztelt Tagtársunk!
AKöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület1996.
szeptember 24-én alakult. Biztosítónk, mint egyesületi formábanmûködôbiztosító,nonprofitelvenmûködik,azaznyereségszerzésrenemtörekszik.Biztosításiszolgáltatástkizárólagtagjaivalkötöttszerzôdésalapjánnyújt.

A biztosítási idôszak és tartam
Abiztosításiidôszakegyév,azidôszakelsônapja–aszünetelésidôtartamaalatthatálybalépôszerzôdésekkivételével–
akockázatviseléskezdete.Aszerzôdéshatározatlantartamú.

Az Egyesület székhelye
1108Budapest,Venyigeu.3.

A kockázatviselés kezdete
A biztosító kockázatviselése a felek által a szerzôdésben
meghatározott idôpontban, ennek hiányában a szerzôdés
létrejötténekidôpontjában,aKGFBtörvény4.§(3)bekezdésében meghatározott üzembentartó által kötött szerzôdés
eseténazüzembentartóijogosultságkeletkezésének–jármûnyilvántartásbabejegyzett–idôpontjában–delegkorábban a biztosítási szerzôdésben megállapított idôpontban,
ennek hiányában a szerzôdés létrejöttének idôpontjában –
kezdôdik.

Szakmai felügyeleti szerve
MagyarNemzetiBank
Székhelye:1054Budapest,Szabadságtér9.
Levélcím:MagyarNemzetiBank,1850Budapest
Ügyfélszolgálatcíme:1013Budapest,Krisztinakrt.39.
Levélcím:1534Budapest,BKKP,Postafiók:777.
Telefon:(+361)428-2600
Ügyfélszolgálatitelefon:(+3680)203-776
Fax:(+361)429-8000
web:http://felugyelet.mnb.hu

A díjfizetés, díjmódosítás módja, ideje, lehetôsége
Abiztosításelsôdíjaakockázatviseléskezdeténeknapján,
afolytatólagosdíjapedigabiztosításiszerzôdésben(ajánlaton)megjelölt,adíjfizetésgyakoriságátólfüggôenannakaz
idôszaknak az elsô napján esedékes, amelyre a díjfizetés
vonatkozik.

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv
LegfôbbÜgyészség
1055Budapest,Markóu.16.
A szerzôdés jogának, illetve az alkalmazandó jognak
a megjelölése
Jelenbiztosításiszerzôdésre,valamintazezalapjánlétrejött
biztosítási jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni, ennekmegfelelôenaszerzôdésnyelveamagyar.

AszerzôdésdíjfizetésévelkapcsolatoselôírásokatjelenügyféltájékoztatóbanfeltüntetettDíjfizetéscímûfejezetrészletezi(Gfbt.20.§,21.§alapján).Részlegesdíjfizetéseseténa
Ptk.6:467.§(1)bekezdésbenfoglaltakazirányadók:Arraaz
esetre,haabiztosításidíjnakcsakegyrészétfizettékmeg,
amelyalapján,haakötelezettcsakrészbenteljesít,akkora
szerzôdés – változatlan biztosítási összeggel – a kifizetett
díjjalarányosidôtartamramaradfenn.Elôzôekre,ésaGfbt.
21.§-ának(4)bekezdéséreisfigyelemmel,haabiztosított
azesedékesbiztosításidíjat–felszólításellenéreis–csak
részbenfizetimeg,ésakifizetettdíjjalarányosidôtartama
hatvannapotnemhaladjameg,úgyaszerzôdésazesedékességetkövetôhatvanadiknaponszûnikmeg.Haviszonta
kifizetettdíjjalarányosidôtartamtöbbminthatvannap,akkora
szerzôdésennekazidôtartamnakazutolsónapjánszûnikmeg.

Pótbefizetés
Az Egyesület Alapszabálya alapján. Abban az esetben, ha
egyéb források nem lennének elégségesek az Egyesület
tárgyévikötelezettségeinekteljesítésére,úgyazIgazgatótanács – vagy szükséghelyzet esetén, ha ezt az Igazgatótanács a felügyeleti szerv (MNB) felhívására nem teszi meg,
úgyafelügyeletiszerv–pótlólagosbefizetéstírhatelôatagságnak, vagy a kölcsönös biztosító egyesületre vonatkozó
törvényben meghatározott személyek körére. A pótlólagos
befizetésmértékenemhaladhatjamegatagáltalbármilyen
jogcímenteljesítettévesbefizetés100%-át.Akötelezôgépjármû-felelôsségbiztosítások körében a szolgáltatás csökkentésérenincslehetôség.

Abiztosításidíjakameghirdetetttarifábanszerepelnek,attól
eltérninemlehet.Abiztosításidíjutólagosmódosításárakizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben (közlési
vagyegyüttmûködésikötelezettségmegsértése,bonus-malusbesorolásifokozatmegállapítása)ésfeltételekszerintvan
lehetôség.Másesetbenadíjmódosításáraaszerzôdéslétrejöttétkövetôenazadottbiztosításiidôszakbannincslehetôség. A biztosító a késedelmes díjfizetés idôszakára jogosultaPolgáriTörvénykönyvszerintikésedelmikamatidôarányosrészére.

Tagdíj
AzEgyesületKüldöttgyûléseáltalmeghatározottdíj,amelya
BiztosítóAlapszabályábanfoglaltakalapján,abiztosításiidôszakra(biztosításiévre)kerülmegállapításra
Hozzátartozó
APtk.8:1.§(1)bekezdésének2.pontjaszerintifogalom:a
közelihozzátartozó,azélettárs,azegyeneságbelirokonházastársa,aházastársegyeneságbelirokonaéstestvére,és
atestvérházastársa

Bonus-malus besorolás
A2009.éviLXII.törvényfelhatalmazásaalapjánkiadottmindenkorhatályosjogszabályirendelkezésekszerint.

A KGFB törvényen alapuló rendelkezések
Szerzôdéskötésrekötelezett:a2009.éviLXII.törvényszerinti üzembentartó, azaz a gépjármû telephelye szerinti országhatóságaiáltalkibocsátottokiratbabejegyzettüzemben
tartó(engedélyes,engedélyjogosultja),ennekhiányábana
tulajdonos.

A szerzôdés megszûnésének esetei,
a felmondás feltételei
Haabiztosításidíjatnemfizetikmeg,abiztosítóazesedékességtôlszámított30.napelteltéig–akövetkezményekre
valófigyelmeztetésmellett–aszerzôdôfélnekazesedékességtôlszámított60napospóthatáridôveligazolhatómódon
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Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató
Teendôk a káresemény bekövetkeztekor
A biztosított köteles a káreseményt – a kárrendezéshez
szükségesadatokmegadásávalésalényegeskörülmények
leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági
(rendôrségi)eljárástlefolytatószervmegjelölésével–5munkanaponbelülazEgyesületnélírásbanbejelenteni.Kártbejelenteniírásbana1108Budapest,Venyigeu.3.sz.aláküldöttküldeményben,illetvea+36(1)433-1182-esfaxszámon
lehet.Akárbejelentéstovábbimódjáróléslehetôségeirôlfolyamatosan aktualizált tájékoztatás érhetô el egyesületünk
weboldalánawww.kobe.hu-n.

ateljesítésrevonatkozófelszólítástküld.Atürelmiidôeredménytelenelteltévelaszerzôdés–amennyibenaszerzôdés
egyébokbólnemszûntmégmeg–azesedékességtôlszámítotthatvanadiknaponmegszûnik.Abiztosításiszerzôdést
az évfordulóra (azaz a biztosítási idôszak utolsó napjára)
bármelyikféllegalább30nappalmegelôzôenírásban,illetve
azerreirányulókifejezettmegállapodáseseténelektronikus
útonindokolásnélkülfelmondhatja.Afelmondásakkorhatályos,haazamásikfélhezhatáridôbenmegérkezik.Abiztosításiidôszakonbelülaszerzôdéscsakafelekközösmegegyezésével szüntethetô meg. A szerzôdés érdekmúlással
szûnikmegatörvényerejénélfogvaagépjármûforgalomból
kivonásával,azüzembentartóváltozásaesetén,illetveszünetelésesetén,haazújbóliüzembehelyezésakivonásnapjátólszámított1évenbelülnemtörténikmeg,továbbáatulajdonjog átszállása esetén, ha a szerzôdéskötésre kötelezettüzembentartószemélyébenváltozásállbe.

Kötelesabiztosított5munkanaponbelülbejelenteniaztis,
ha a káreseménnyel kapcsolatban ellene peres vagy nempereseljárásindult.Abiztosítójogosultebbenazeljárásban
abiztosítottképviseletérôlgondoskodni.
Abalesetrészeseiahelyszínenkötelesekátadniegymásnak
aszemélyésagépjármûazonosításáhozésafelelôsségbiztosítási szerzôdés megállapításához szükséges adatokat,
valamintabalesetlényegeskörülményeirevonatkozóinformációkat.Azígyátadottadatokkizárólagahatóságifeladatokatellátószervekhez,abiztosítóhoz,aNemzetiIrodához,
aKártalanításiSzámlakezelôjéhez,aKártalanításiSzervezethez,levelezôhöz,kárrendezésimegbízotthoz,akárképviselôhöz, az egészségbiztosítási szervhez, a nyugdíjbiztosításiszervheztovábbíthatókésaBit.biztosításititokravonatkozószabályaiszerintkezelhetôk.

A biztosítási esemény
Agépjármûüzemeltetésesoránmásnakokozottkáresemény.
Abiztosítóabiztosításieseményvonatkozásában–akáreseménykapcsánbármelyjogcímenérvényesíthetôköveteléseket,azigényérvényesítésköltségeitésateljesítésidôpontjáigjárókamatokatbeleértve–dologikárokeseténkáreseményenkéntegymillió-kettôszázhúszezereurónakmegfelelôforintösszeg-határig, személyi sérülés miatt károk esetén káreseményenkéntlegfeljebbhatmillió-hetvenezereurónakmegfelelôforintösszeg-határigkötelesaszerzôdésalapjánhelytállni, függetlenül a károsultak számától. A forintösszeg számításánakszabályaitatörvény3/B.§-ahatározzameg.

A biztosító szolgáltatásai, azok teljesítésének módja,
ideje
Abiztosítóabiztosítottáltalaszerzôdésbenmegjelöltgépjármû üzemeltetésével másnak okozott kárt téríti meg,
amennyibenbebizonyosodott,hogyazokozottkárérttényleg
ôt terheli felelôsség. A kifizetésre a kárigény elbírálásához
nélkülözhetetlen összes dokumentum kézhezvételétôl számított15naponbelülkerülsor,átutalásformájában.

Jelen biztosítási szerzôdés alapján keletkezett kártérítési
igények a Polgári Törvénykönyv elévülési szabályai szerint
évülnekel.
Kizárások
AzEgyesületnemtérítimegaztakárt,amely
a) akárokozógépjármûbenelhelyezetttárgyakbankeletkezett,haezeknemagépjármûvelutazókszemélyihasználatáraszólótárgyak;
b) akárokozógépjármûbenkeletkezett;
c) a károkozó gépjármû biztosítottainak egymással szembeniigényébôlszármazódologikárként,illetveelmaradt
haszonkéntkeletkezett;
d) sugárzó,toxikusanyagokéstermékekhatására,vagyaz
egészségügyihatóságokrészérôlasugárzáskároshatásainakmegszüntetésétcélzóintézkedésekfolytánkeletkezett;
e) agépjármûbalesetenélkülazútburkolatábankeletkezett;
f) agépjármû–forgalombanvalórészvételenélkül–munkagépkéntvalóhasználatasoránkeletkezett;
g) állógépjármûrefel-,illetvearrólvalólerakodássoránkeletkezett;
h) üzemi balesetnek minôsül, és a gépjármû javítási vagy
karbantartásimunkáisoránkeletkezett;
i) gépjármûversenyvagyazahhozszükségesedzéssorán
következettbe;
j) környezetszennyezésselagépjármûbalesetenélkülkeletkezett;
k) agépjármûüzemeltetésévelegyébvagyontárgybanokozottfolyamatosállagrongálásból,illetôlegállagromlásból
adódott;
l) háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményekéntkeletkezett.

Agépjármûkárosodásaeseténabiztosítóelôzeteskalkulációtkészítazáltalatéríthetôhelyreállításiköltségekéskiadásoknettó,illetvebruttóösszegérôl,illetve–amennyibenaz
értékcsökkenésfizetésénekfeltételefennáll–azértékcsökkenésmértékénekmegfelelôösszegrôl,éserrôltájékoztatja
akárosultat.
Abiztosítóagépjármûbenkeletkezettkárhelyreállításához
szükségesköltségekáltalánosforgalmiadóvalnöveltösszegétakárosultnakcsakakkortéríthetimeg,haakárosultáltalbemutatottszámlatartalmazzaagépjármûhelyreállításához szükséges munkálatok megnevezését, anyagköltségét
ésmunkadíját,valamintazaszámvitelrôlszólótörvényelôírásainakmegfelel,kivéve,haakárosultaközlekedésbiztonsági szempontokra is tekintettel a gépjármû megjavíttatása
helyettazelôzôbekezdésszerintimértékûnettókártérítési
összeggelszabadonkívánrendelkezni.Amennyibenazértékcsökkenésfizetésénekfeltételefennáll,abiztosítóazelôzô bekezdés szerinti értékcsökkenés összegét téríti meg.
Gazdaságitotálkáreseténvagyhaakáreseménykövetkeztébenkárosultgépjármûhelyreállításamûszakiokokbólnem
lehetséges,abiztosítóagépjármûkárosodásidôpontjában
fennállóforgalmiértékénekmaradványértékkel(roncsértékkel)csökkentettösszegétalapulvévekötelesmegtérítenia
károsultkárát.(Lásd.9.oldal)
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hatásaivalésmegszûnésével,továbbászerzôdésszegéssel
és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére a
PénzügyiBékéltetôTestülethez(1525Budapest,BKKPPf.:
172.) fordulhat, vagy igényének érvényesítésére bírósági
utatvehetigénybe.Afogyasztónaknemminôsülôügyfélpanaszávalbírósághozfordulhat.

Abiztosítóbiztosításiszerzôdésbôleredôkötelezettségével
összefüggésben, a károsító eseményt megelôzô állapot
visszaállításáhozvagyabekövetkezettkárkövetkezményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadókötelesszolgáltatásellenértéke(anyag-,javítási,illetvehelyreállításiköltség)utánazáltalánosforgalmiadóösszegének
megfelelôösszegmegtérítésérecsakolyanszámlaalapján
vállalhatkötelezettséget,illetvetéríthetimegaztazarrajogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó
összegét, vagy amelybôl annak összege kiszámítható. A
fentieketmegfelelôenalkalmaznikellaKártalanításiSzámla
általteljesítettkárkifizetésekre.

Tájékoztatjuk,hogyaMagyarNemzetiBankfogyasztóvédelmieljárásánakkezdeményezéséreirányulókérelembenyújtásacéljábólrendszeresítettformanyomtatványelektronikusan a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/
formanyomtatvanyokelérhetôségenérhetôel.
Azon szervezeteknek a felsorolása, amelyeknek
az Egyesület az ügyfelek adatait – a biztosítási
tevékenységrôl szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
(a továbbiakben Bit.) 135–143. § és a 147–151. §-ában
foglaltak alapján – továbbíthatja
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll
fenn:a)afeladatkörébeneljáróFelügyelettel;b)anyomozás
elrendelésétkövetôenanyomozóhatósággalésazügyészséggel;c)büntetôügyben,polgáriperesvagynempereseljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata
soráneljáróbírósággal,abíróságáltalkirendeltszakértôvel,
továbbáavégrehajtásiügybeneljáróönállóbíróságivégrehajtóval,atermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásábaneljárófôhitelezôvel,CsaládiCsôdvédelmiSzolgálattal,
családivagyonfelügyelôvel,bírósággal;d)ahagyatékiügybeneljáróközjegyzôvel,továbbáazáltalakirendeltszakértôvel;e)azadóhatósággalszemben,haadóügyben,azadóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott
körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha biztosítási
szerzôdésbôleredôadókötelezettségaláesôkifizetésrôltörvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli;f)afeladatkörébeneljárónemzetbiztonságiszolgálattal;
g)afeladatkörébeneljáróGazdaságiVersenyhivatallal;h)a
feladatkörébeneljárógyámhatósággal;i)azegészségügyrôl
szóló1997.éviCLIV.törvény108.§(2)bekezdésébenfoglaltesetbenazegészségügyiállamigazgatásiszervvel;j)törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálatieszközökalkalmazására,titkosinformációgyûjtésrefelhatalmazottszervvel;k)aviszontbiztosítóval,valamint
együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal; l) a
Bit-benszabályozottadattovábbításoksoránátadottadatok
tekintetébenakötvénynyilvántartástvezetôkötvénynyilvántartószervvel;m)azállományátruházáskeretébenátadásrakerülôbiztosításiszerzôdésiállománytekintetébenazátvevôbiztosítóval;n)akárrendezéshezésamegtérítésiigény
érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, és az
ezenadatokegymásköztiátadásávalkapcsolatbanaKártalanításiSzámlátésaKártalanításiAlapotkezelôszervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezôvel, az Információs Központtal,aKártalanításiSzervezettel,akárrendezésimegbízottal és a kárképviselôvel, továbbá – a közúti közlekedési
balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzôkönyvébôl a balesetben érintett másik jármû javítási adatai
tekintetében az önrendelkezési joga alapján – a károkozóval; o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
adatoktekintetébenakiszervezetttevékenységetvégzôvel,
továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges
adatok tekintetében a könyvvizsgálóval; p) fióktelep esetében–haamagyarjogszabályokáltaltámasztottkövetelményeketkielégítôadatkezelésfeltételeimindenegyesadatra
nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító

A biztosító megtérítési igénye
Abiztosítóazáltalakifizetettkártérítésiösszegmegtérítését
követelheti:
a) attól a vezetôtôl, aki a gépjármûvet az üzemben tartó
vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül
vezette;
b) abiztosítottól,többbiztosítottközöskárokozásaesetén
bármelyiküktôl, ha a kárt jogellenesen és szándékosan
okozták;
c) avezetôtôl,haagépjármûvetalkoholosvagyavezetési
képességrehátrányosanhatószertôlbefolyásoltállapotbanvezette,illetvebármelybiztosítottól,haagépjármû
vezetésétilyenszemélynekadtaát,kivéve,habizonyítja,hogyavezetôalkoholosvagyavezetésiképességre
hátrányosanhatószertôlbefolyásoltállapotátnemismerhette fel (alkoholos befolyásoltságnak tekinthetô a 0,8
ezreléket meghaladó véralkoholszint, illetve a 0,5 mg/l
értéketmeghaladólégalkoholszint);
d) a vezetôtôl, ha a gépjármû vezetésére jogosító engedéllyelnemrendelkezett,illetvebármelybiztosítottól,ha
agépjármûvezetésétilyenszemélynekadtaát,kivéve,
ha bizonyítja, hogy a gépjármûvet engedéllyel vezetô
esetében a gépjármûvezetôi engedély meglétét alapos
okbólfeltételezte;
e) azüzembentartótól,haabalesetetagépjármûsúlyosan
elhanyagoltmûszakiállapotaokozta;
f) avezetôtôl,haakártsegítségnyújtáselmulasztásával,illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetésselokozta;
g) azüzembentartótól,illetveavezetôtôl,haaszerzôdés
megkötésekor,abiztosításieseménybekövetkezésekor,
vagyegyébkéntterhelôközlési,változásbejelentési,kárbejelentési kötelezettségét nem teljesítette, oly mértékben,ahogyanezafizetésikötelezettségétbefolyásolta.
Az Egyesület panaszokkal foglalkozó szervezeti
egységének neve, címe, a Felügyelethez,
vagy a békéltetô testülethez való elôterjesztésének
lehetôsége, illetve tájékoztatás a bírói út
igénybevételének lehetôségérôl
Az Egyesülettel kapcsolatos panasza esetén forduljon személyesen vagy írásban az Egyesület ügyfélszolgálatához
[személyesen: 1062 Budapest, Lehel utca 1/A., telefonon:
+36(1)433-1180;postaiúton:1475Budapest,Pf.142.;fax
számon:+36(1)433-1181;e-mail-ben:admin@kobe.hu.]
Tájékoztatjuktovábbá,hogyafogyasztónakminôsülôügyfél
aMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértéseeseténazMNB-nélfogyasztóvédelmieljárástkezdeményezhet,aszerzôdéslétrejöttével,érvényességével,jog-
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székhelyeszerintiállamrendelkezikamagyarjogszabályok
által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítôvel;q)afeladatkörébeneljáróalapvetôjogokbiztosával;r)afeladatkörébeneljáróNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósággal;s)abonus-malusrendszer,
az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának
részletesszabályairólszólóminiszterirendeletbenmeghatározottkártörténetiadatraésbonus-malusbesorolásranézve
a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben,haaza)-j),n)éss)pontbanmegjelöltszervvagyszemélyírásbelimegkeresésselfordulazEgyesülethez,amely
tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés
megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és
jogalapjátazzal,hogyap)-s)pontbanmegjelöltszervvagy
személykizárólagakértadatokfajtáját,azadatkéréscélját
ésjogalapjátkötelesmegjelölni.Acélésajogalapigazolásánakminôsülazadatmegismerésérejogosítójogszabályi
rendelkezésmegjelöléseis.

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer
birtoklásával,kórosszenvedélykeltésselvagykábítószer
készítésének elôsegítésével, új pszichoaktív anyaggal
visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával,robbanóanyaggalvagyrobbantószerrelvisszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetettbûncselekménnyel
vanösszefüggésben.
A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a Bit.
138.§(1)bekezdésb),f)ésj)pontjai,illetveaBit.138.§(6)
bekezdésealapjánvégzettadattovábbításokról.
Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenemállfenn
abbanazesetben,haabiztosítóvagyaviszontbiztosítóaz
Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározottbejelentésikötelezettségénekteszeleget.Nemjelentia
biztosításititokésazüzletititoksérelmétafelügyeletiellenôrzésieljárássoránacsoportfelügyeletesetébenacsoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részéretörténôátadása.

Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenemállfenn
aHpt.-benmeghatározottpénzügyiintézménnyelszembena
pénzügyiszolgáltatásbóleredôköveteléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonatkozásában,haapénzügyiintézmény
írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazzaazügyfélnevétvagyabiztosításiszerzôdésmegjelölését,akértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját.

Továbbá a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
nemállfennabbanazesetben,ha
a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalásalapjánkülföldibûnüldözôszervírásbelimegkeresésénekteljesítésecéljából–írásbankérbiztosításititoknakminôsülôadatotabiztosítótól.
b) a pénzügyi információs egységként mûködô hatóság a
pénzmosásésaterrorizmusfinanszírozásamegelôzésérôlésmegakadályozásárólszóló2017.éviLIII.törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi
pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének
teljesítésecéljábólírásbankérbiztosításititoknakminôsülôadatot,
c) valamint ha a biztosító vagy a viszontbiztosító csoportszinten meghatározott pénzmosás és terrorizmusfinanszírozásellenipolitikáhozéseljáráshozkapcsolódókötelezettségétteljesíti.

Nemjelentiabiztosításititoksérelmét,haabiztosítóáltalaz
adóhatóság felé történô adatszolgáltatás a Magyarország
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közöttanemzetköziadóügyimegfeleléselômozdításárólésa
FATCAszabályozásvégrehajtásárólszólóMegállapodáskihirdetésérôl,valamintazezzelösszefüggôegyestörvények
módosításárólszóló2014.éviXIX.törvény(atovábbiakban:
FATCA-törvény)alapjánazadó-ésegyébközterhekkelkapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés egyes
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban:Aktv.)43/B-43/C.§-ábanfoglaltkötelezettségteljesítésébenmerülki.
Nemjelentiabiztosításititoksérelmét,haabiztosítóáltalaz
adóhatóság felé történô adatszolgáltatás az Aktv. 43/H. §ábanfoglaltkötelezettség,valamintaFATCA-törvényalapján
azAktv.43/B.és43/C.§-ábanfoglaltkötelezettségteljesítésébenmerülki.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó
szervezetheztörténôadattovábbításabbanazesetben:
a) haabiztosítóügyfele(adatalany)ahhozírásbanhozzájárult,vagy
b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az
adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre,
céljaésjogalapjavan,ésaharmadikországbanaszemélyesadatokvédelménekmegfelelôszintjeazinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságról
szóló2011.éviCXII.törvény(Infotv.)8.§(2)bekezdésébenmeghatározottbármelymódonbiztosított.Abiztosításititoknakminôsülôadatoknakmásiktagállambatörténô továbbítása esetén a belföldre történô adattovábbításravonatkozórendelkezéseketkellalkalmazni.

AbiztosítóvagyaviszontbiztosítóaBit.138.§(1)és(6)bekezdésében, a 137. §-ban, a 138. §-ban és a 140. §-ban
meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek
személyesadataittovábbíthatja.
Abiztosítóanemzetbiztonságiszolgálat,azügyészség,továbbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbelimegkereséséreakkorisköteleshaladéktalanul,írásban
tájékoztatástadni,haadatmerülfelarra,hogyabiztosítási
ügylet:
a) a2013.június30-ighatálybanvolt1978.éviIV.törvénybenfoglaltakszerintikábítószerrelvisszaéléssel,újpszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel,
robbanóanyaggalvagyrobbantószerrelvisszaéléssel,lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással,
bûnszövetségbenvagybûnszervezetbenelkövetettbûncselekménnyel,

Nemjelentiabiztosításititoksérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az
egyesügyfelekszemélyevagyüzletiadatanemállapíthatómeg,
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ABit.150.§alapjánabiztosítók–aveszélyközösségérdekeinek megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt,
vagy a szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése
során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerzôdésnek
megfelelô teljesítése, illetve a biztosítási szerzôdésekkel
kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából közös
adatbázisthozhatnaklétre.

b) fióktelepesetébenakülföldiszékhelyûvállalkozásszékhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a
felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás,
haazmegfelelakülföldiésamagyarfelügyeletihatóság
közöttimegállapodásbanfoglaltaknak
c) ajogalkotásmegalapozásaésahatásvizsgálatokelvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak
nemminôsülôadatokátadása.
d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítô felügyeletérôl
szólótörvénybenfoglaltrendelkezésekteljesítéseérdekébentörténôadatátadás.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó
elvi és gyakorlati tudnivalók
AzEgyesülettagjainakatagságiviszonnyalkapcsolatosadataitjogosultkezelni.Ezenkívülügyfeleinekazonbiztosítási
titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzôdéssel,
létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek.Azadatkezeléscéljacsakabiztosításiszerzôdésmegkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosításiszerzôdésbôlszármazókövetelésekmegítéléséhez
szükséges, vagy a Biztosítási törvény által meghatározott
egyébcéllehet.EzencéloktóleltérôcélbólvégzettadatkezeléstazEgyesületcsakazügyfélelôzeteshozzájárulásával
végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet
nemérhetihátrányésannakmegadásaeseténrészérenem
nyújthatóelôny.Abiztosításititoktekintetében,idôbelikorlátozásnélkül–hatörvénymáskéntnemrendelkezik–titoktartásikötelezettségterheliabiztosítóvagyviszontbiztosító
tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik
ahhozabiztosítóvalkapcsolatostevékenységüksoránbármilyenmódonhozzájutottak.Azügyfélegészségiállapotával
összefüggôazegészségügyiésahozzájukkapcsolódószemélyesadatokkezelésérôlésvédelmérôlszólótörvényben
(atovábbiakban:Eüak.)meghatározottegészségügyiadatokatabiztosítóa135.§(1)bekezdésébenmeghatározottcélokból, az Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag az érintett
írásbelihozzájárulásávalkezelheti.Jelenszerzôdéskapcsán
azügyfélszemélyesadatainak,továbbáegészségiállapotával összefüggô adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulásátazajánlattételsoránés/vagyabiztosításiszolgáltatás
igénybevételétközvetlenülmegelôzôenadjameg.Abiztosítóaszemélyesadatokat,továbbáazegészségügyiállapottalközvetlenülösszefüggô,általakezeltadatokatabiztosításijogviszonyfennállásánakidején,valamintazonidôtartam
alattkezelheti,ameddigabiztosításijogviszonnyalkapcsolatbanigényérvényesíthetô.Abiztosítóésaviszontbiztosító
kötelestörölnimindenolyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagy
létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot,
amelynekkezeléseesetébenazadatkezelésicélmegszûnt,
vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem
állrendelkezésre,illetveamelynekkezeléséheznincstörvényi jogalap. Személyes adatot kezelni, csak meghatározott
célból,joggyakorlásaéskötelezettségteljesítéseérdekében
lehet.Csakolyanszemélyesadatkezelhetô,amelyazadatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésérealkalmas,decsakacélmegvalósulásáhozszükségesmértékbenésideig.Azadatokatabiztosítókezeliés
dolgozzafel.

A bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító
ésaviszontbiztosítóabiztosításititokvédelmérehivatkozva
nemtagadhatjameg.
Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes
adatokatazadattovábbítástólszámítottötévelteltével,különlegesadatnakminôsülôadatoktovábbításaeseténhúsz
évelteltéveltörölnikell.Abiztosítóésaviszontbiztosítóaz
érintettszemélytnemtájékoztathatjaaBit.138.§(1)bekezdésb),f)ésj)pontjai,illetvea138.§(6)bekezdésealapján
végzettadattovábbításokról.Abiztosítóésaviszontbiztosító
aszemélyesadatokatabiztosítási,viszontbiztosítási,illetve
amegbízásijogviszonyfennállásánakidején,valamintazon
idôtartamalattkezelheti,ameddigabiztosítási,viszontbiztosítási,illetveamegbízásijogviszonnyalkapcsolatbanigény
érvényesíthetô.
A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási
szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet,
ameddigaszerzôdéslétrejötténekmeghiúsulásávalkapcsolatbanigényérvényesíthetô.Továbbákötelestörölniminden
olyan,ügyfeleivel,voltügyfeleivelvagylétrenemjöttszerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése
esetébenazadatkezelésicélmegszûnt,vagyamelynekkezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre,
illetveamelynekkezeléséheznincstörvényijogalap.
Azelhunytszeméllyelkapcsolatbahozhatóadatoktekintetébenazérintettjogaitazelhunytörököse,illetveabiztosítási
szerzôdésbennevesítettjogosultisgyakorolhatja.
A biztosítási titokra egyebekben a Ptk.-ban foglaltakat kell
megfelelôenalkalmazni.
ABit.149.§(1)alapjánabiztosító(továbbiakban:megkeresô biztosító) – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása
érdekében–ajogszabályokbanfoglaltvagyaszerzôdésben
vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások
jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése, a
biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozásacéljábólmegkeresésselfordulhatmásbiztosítóhoz(továbbiakban:megkeresettbiztosító)azebiztosítóáltal–aBit.135.§(1)bekezdésébenmeghatározottakszerint,
abiztosításiterméksajátosságainakafigyelembevételével–
kezelt és a Bit. 149. § (3)–(6) bekezdésben meghatározott
adatokvonatkozásában.

Biztosításititokcsakakkoradhatókiharmadikszemélynek,ha
a) a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak
képviselôjeakiszolgáltathatóbiztosításititokkörtpontosanmegjelölve,errevonatkozóanírásbanfelmentéstad,
b) etörvényalapjánatitoktartásikötelezettségnemállfenn.

Amegkeresettbiztosítóajogszabályoknakmegfelelômegkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott
megfelelôhatáridôben,ennekhiányábanamegkereséskézhezvételétôl számított tizenöt napon belül köteles átadni a
megkeresôbiztosítónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló2011.éviCXII.(továbbiakban:Infotv.)szerint
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személyesadat: azérintettelkapcsolatbahozhatóadat–különösenazérintettneve,azonosítójele,valamintegyvagy
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociálisazonosságárajellemzôismeret–,valamintazadatbóllevonható,azérintettrevonatkozókövetkeztetés;
adatkezelés:azalkalmazotteljárástólfüggetlenülazadatokonvégzettbármelymûveletvagyamûveletekösszessége,
ígykülönösengyûjtése,felvétele,rögzítése,rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása,zárolása,törléseésmegsemmisítése,valamintazadatoktovábbifelhasználásánakmegakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzôk (pl. ujjvagytenyérnyomat,DNS-minta,íriszkép)rögzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó
technikaifeladatokelvégzése,függetlenülamûveletekvégrehajtásáhozalkalmazottmódszertôléseszköztôl,valamint
azalkalmazáshelyétôl,feltévehogyatechnikaifeladatotaz
adatokonvégzik;
hozzájárulás:azérintettakaratánakönkénteséshatározott
kinyilvánítása, amely megfelelô tájékoztatáson alapul, és
amellyelfélreérthetetlenbeleegyezésétadjaarávonatkozó
személyesadatok–teljeskörûvagyegyesmûveletekrekiterjedô–kezeléséhez;

Biztosítónk személyes adatot biztosítási tevékenységével
összefüggésbenazérintettInfotv.3.§7.pontjaszerintihozzájárulásával(illetveaInfotv.6.§(6)bekezdésébenfoglalt
vélelemfigyelembevételével),abiztosításititoknakminôsülôadatokataBit.135.§-ábankapottfelhatalmazásalapján,
mígszemélyesadatottagjaitekintetébenaPtk.3:63.§,valamintaCiviltv.5.§-aalapjánkezel.
A Biztosító részére (elektronikus) adatfeldolgozást a Prime
RateKft.,illetveazUNO-SOFTSzámítástechnikaiKft.végez.
Fizetôképességrôl és a pénzügyi helyzetrôl szóló
jelentés
A biztosító a Bit. 108. §-a alapján köteles évente jelentést
közzétenni fizetôképességérôl és pénzügyi helyzetérôl. A
biztosító ezt a jelentést legkésôbb 14 héttel a vállalkozás
pénzügyiévénekvégeután,honlapján(www.kobe.hu)teszi
közzé,melynekaközzétételinaptólszámítottötévigelérhetônek kell maradnia. A biztosító a jelentése egy nyomtatott
példányátakéréstôlszámított20munkanaponbelülelküldi
mindazoknak, akik azt a közzétételi naptól számított két
évenbelülkérik.
Az elektronikus úton történô szerzôdéskötés
és kapcsolattartás
Aszerzôdéselektronikusútontörténômegkötéséreazalábbicsatornákonvanlehetôség:
- abiztosítóhonlapján(www.kobe.hu)
- azonbiztosításközvetítôkközremûködésével,akikaszerzôdéskötéshezabiztosítóún.webserviceszolgáltatását
veszik igénybe, melyrôl az érintett biztosításközvetítô
közvetlenülnyújttájékoztatástaszerzôdôrészére.

AzInfotv.szerintazérintettkérelmezhetiazadatkezelônél
a) tájékoztatásátszemélyesadataikezelésérôl,
b) személyesadatainakhelyesbítését,valamint
c) személyesadatainak–akötelezôadatkezeléskivételével–törlésétvagyzárolását.
Azérintetttiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseellen,
a) haaszemélyesadatokkezelésevagytovábbításakizárólagazadatkezelôrevonatkozójogikötelezettségteljesítéséhez vagy az adatkezelô, adatátvevô vagy harmadikszemélyjogosérdekénekérvényesítéséhezszükséges,kivévekötelezôadatkezelésesetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlenüzletszerzés,közvélemény-kutatásvagytudományoskutatáscéljáratörténik;valamint
c) törvénybenmeghatározottegyébesetben.

Az elektronikus úton tett ajánlatokat, illetve az így létrejött
szerzôdéstabiztosítórögzíti,melyreaszerzôdésreirányadó
általánosadatkezelésiszabályokvonatkoznak.Azelektronikusszerzôdéskötésiútigénybevételeeseténaszerzôdéskötéstechnikaifeltételeirôl,arról,hogyaszerzôdésírásbelinek
minôsül-e,azadatokrögzítésesoránfelmerülôhibákazonosításánakéskijavításánakaszerzôdésinyilatkozatmegtételét megelôzôen biztosító eszközökrôl, illetve a szerzôdés
utólagoshozzáférhetôségérôlaszerzôdôazáltalaigénybevettcsatornánaszerzôdéskötéskorkaptájékoztatást.

A biztosító az érintett tiltakozást a kérelem benyújtásától
számítottlegrövidebbidônbelül,delegfeljebb15naponbelülmegvizsgálja,annakmegalapozottságakérdésébendöntést hoz, és döntésérôl a kérelmezôt írásban tájékoztatja.
Amennyibenabiztosítóazérintetttiltakozásánakmegalapozottságátmegállapítja,azadatkezelést–beleértveatovábbi adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az
adatokatzárolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannak
alapjántettintézkedésekrôlértesítimindazokat,akikrészére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította,ésakikkötelesekintézkedniatiltakozásijogérvényesítéseérdekében.Amennyibenazérintettabiztosítófentiek
szerintmeghozottdöntésévelnemértegyet,illetvehaabiztosítóafentiekszerintihatáridôtelmulasztja,azérintett–a
döntésközlésétôl,illetveahatáridôutolsónapjátólszámított
30naponbelül–azInfotv.22.§-ábanmeghatározottmódon
–bírósághozfordulhat.Azadattovábbításinyilvántartásban
szereplôszemélyesadatokatazadattovábbítástólszámított
ötévelteltével,aBit.136.§aláesôadatokvagyazInfotv.
szerint különleges adatnak minôsülô adatok továbbítása
eseténhúszévelteltéveltörölnikell.

Amennyibenaszerzôdôahhozaszerzôdéskötéskor,vagya
szerzôdéstartamaalattkifejezettenhozzájárul,abiztosítóa
törvény17.§(4)bekezdéseszerinti,akövetkezôbiztosítási
idôszak díjáról szóló éves értesítést a szerzôdô által megadottelektronikuselérhetôség,illetveügyfélportálútjánküldi
meg.
Aszerzôdéstaszerzôdôelektronikusúton,azírásbelialakisági követelmények figyelmen kívül hagyásával abban az
esetben mondhatja fel, ha errôl a szerzôdéskötés során a
biztosítóvalkifejezettenmegállapodott.Afelmondónyilatkozatotezesetbenérvényesenkizárólagaszerzôdôáltalerre
acélrafeltüntetettelektronikuspostacímrôl,kizárólagabiztosítóerreacélrafeltüntetettelektronikuselérhetôségeirelehetmegtenni.
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A KGFB kárigény érvényesítésekor kért okiratok
Általánosan kért iratok

•Abalesetbenrészesjármûvekegyüttesszemléjénekjegyzôkönyveésfotódokumentációja.
•Biztosított jármû szemléjének dokumentációja (fotók és
jegyzôkönyv).
•Tûzvizsgálatijelentés,tûzoltóságihatóságibizonyítvány.
•Vizsgálati,nyomozóiszakértôijegyzôkönyv.
•GPShelyzet-meghatározóáltalkészítettútnyilvántartás.

Jogosultság
•Abiztosítóáltalrendszeresített,vagyazzalmegegyezôtartalmú,kitöltöttésaláirtkárbejelentônyomtatvány.
•Kitöltött,lehetôlegmindkétfélrészérôlaláírtBalesetiBejelentô(„kék-sárganyomtatvány”),illetveolyanirat,amelyet
arészesfelekközösenvettekfelírásbanabalesetetkövetôenésabalesettelkapcsolatosanmindenlényegeskörülményt,adatottartalmaz.
•Részletes–abiztosítónálrendszeresített–résztvevôi/okozóinyilatkozat.
•Biztosításifedezetetigazolódokumentumok.
•Abalesetibejelentôn,illetveakárbejelentésbenjelzettkáreseménytanúinaknyilatkozatai.
•A kárbejelentésben megjelölt vezetô személy vezetôi engedélyénekvagyazthelyettesítôhitelesokiratnakamásolata–kivéve,haparkoltakárosultjármû,forgalmiengedély
másolata, vagy azt helyettesítô hiteles okirat másolata,
törzskönyvmásolata,adás-vételiszerzôdésmásolata.
•Bankiterhelés,zálogjog,lízingeseténajogosultpénzintézetmegnevezése,ésnyilatkozataakártérítésiösszegteljesítésérevonatkozóan.
•Szabályos meghatalmazás, vagy engedményezés a kárigénylôijogokátruházásához,aláírásicímpéldánygazdálkodószervezetkárosultesetében,írásbantettnyilatkozat
(fax,e-mail,levél)azigénylô,vagyjogosultáltalmegjelölt
bankszámlaszámrólvagypostaikézbesítésicímrôlakifizetéshez,melynyilatkozattartalmazzaabiztosítókárszámát,
vagyakárosultrendszámátésakárdátumot.
•Tulajdonjogbejegyzéssel,vagytörlésselkapcsolatosiratok
•Vámkezelésselkapcsolatosiratok.
•Agépjármûhasználatáravonatkozószerzôdésvagyokirat,
üzembentartóiszerzôdésvagyokirat.
•Tachográfkorong,vagydigitálistachográfkiértékelésének
dokumentációja.
•Menetlevél,fuvarlevél,útnyilvántartás.
•„P”rendszámeseténindításinapló.

Szolgáltatási összeg
•Abiztosítókárfelmérômegbízottjaáltalkészítettkárfelvételi
jegyzôkönyv.
•Keletkezettkárokbiztosítókárfelmérômegbízottjaáltalkészítettfotódokumentációja.
•A2009.éviLXII.Tv.(Kgfb.Törvény)szerintazarrajogosult
nyilatkozata a helyreállítás szándékáról, annak módjáról
(számlásjavítás,egyezség).
•Részletes javítási árajánlat, mely tartalmazza a költségeket, idôtartamot és a javítás lehetséges megkezdésének
idôpontját.
•Eredetijavításiszámlaésmellékletei.
•AkárosultÁfa-visszaterítésijogosultságáravonatkozónyilatkozat(káreseménnyelösszefüggô,akárhelyreállításkapcsánkiállítottszámlákvonatkozásában).
•Eredetiszállítási,mentési,tárolásiszámlaésaszállítólevél
másolata.
•Bérgépjármû szerzôdés, számla, a jogosultságot igazoló
dokumentumok,bérautóforgalmiengedélye.
•Károsodottvagyontárgyaktulajdonjogánakigazolása.
•Károsodott ingóságok listája, beszerzési számlák, garanciajegyek,könyvelésiiratok,tulajdonilap,telekkönyvikivonat.
•Károsodott ingatlanok esetén építési engedély, építési
napló,tervdokumentáció.
•Mindenkárigénytételeseténakárigényjogosságátésmértéket igazoló irat (• Elmaradt haszon, keresetveszteség,
kárenyhítésikötelezettség,•teljesítéséretettintézkedések
igazolása).
•Egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet esetében
elmaradt haszon, bevételkiesés igazolására szükséges a
baleset elôtti 1 évben a bevételek, ráfordítások/kiadások
igazolásahiteltérdemlômódon(pl.könyvelôáltallebélyegezve,aláírva,eredetiben)haviésjogcímszerintibontásban (adóbevallás, egyszerûsített éves beszámoló, eredménykimutatás,mérleg).
•Arravonatkozóbizonyítóirat(ok),hogyabalesetkapcsán
avállalkozásaszerzôdésbenrögzítetteknekmegfelelnimi
okból nem tudott, megbízások visszavonását igazoló iratok,igazolóiratokarravonatkozóan,hogyavállalkozásaz
adottmunkátmásgéppel,jármûvel,alvállalkozóvalpótóni
nemtudta,ésabalesetmiatt–adottesetbenszerzôdésbenvállalt–kötelezettségét–nemtudtateljesíteni(pl.alvállalkozókkalkötöttszerzôdésekmásolata).
•Keresetveszteségre vonatkozóan a bérszámfejtési iratok,
munkavégzésbenvalóakadályoztatástigazolódokumentumok.
•Akárenyhítésikötelezettségteljesítése(veszteségelkerülés,költségcsökkentés)érdekébentettintézkedéseket(sérültjármû/munkatárselvárhatóidônbelülipótlása,alvállalkozóbevonása,többajánlatbegyûjtésestb.)igazolódokumentumok.

Jogalap
•Abejelentettkáreseménytekintetébenindultbüntetô-vagy
szabálysértési eljárást igazoló dokumentum, rendôrségi
igazolás,abalesetlefolyását,azeljárásmegállapításaittartalmazó rendôrségi igazolás, a kirendelt szakértô írásbeli
véleménye, baleseti helyszíni szemle jegyzôkönyve, vázrajza,fényképei.
•Akárokozóielismeréshiányában,vagyvitatottjogalapesetén–akifizetésesedékességétnemérintôen–afelelôsségetmegállapítóhatóságáltalmeghozottjogerôshatározat,
vagy a vádirat, amennyiben azok valamelyike a károsult
rendelkezéséreáll.
•A biztosító megbízottjai, alkalmazottjai által kért további
részletesnyilatkozatakáreseménykörülményeinektisztázásához.
•Meghatalmazás a biztosító részére, hogy a rendôrségi,
ügyészségi,bíróságiiratokbabetekinthet,azokrólmásolatokatkészíthet.
•Akárosultnyilatkozataatársbiztosítóielôzményekadatkéréséhez,illetveazadatkezeléshez,vizsgálathoz,engedély
aszemélyesiratokfénymásolásához.
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•Sérültalkatrészleadásivagymegsemmisítésijegyzôkönyve.
•Pótszemlejegyzôkönyve.
•Beépítésellenôrzésjegyzôkönyve.
•Balesetihelyszínenügyféláltalkészítettfotók(amennyiben
készültekilyenek).

•Fuvartevékenységhezköthetôdokumentumok:CMRfuvarlevél, tehergépjármû menetlevél, szállítólevél, rakományjegyzék, mérlegjegy, kárbiztosi jelentés, gépjármûvezetô
meghallgatásijegyzôkönyv.
•A jármû eredetvizsgálatát igazoló és a vizsgálat eredményétdokumentálójegyzôkönyv.

19

KGFB_31101_F_20211001

Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

További kért iratok személyi sérülés kárigények esetén
Saját jogú igények és halálos kimenetelû közlekedési balesetek esetén a hozzátartozók részérôl
benyújtandó további iratok
Jogalapi iratok
•A balesettel kapcsolatban keletkezô minden rendôrségi,
ügyészségi,bíróságiirat,határozat,amelyinformációttartalmazabalesetlefolyására,abalesetbenrészesekmagatartására,abalesetimechanizmusravonatkozóan,illetvea
részesekfelelôsségrevonatkozónyilatkozatávalkapcsolatban(ígypéldáulhelyszíniszemlejegyzôkönyve,tanúnyilatkozat,okozói/résztvevôinyilatkozat,szabálysértésihatározat,nyomozástlezáróhatározat,vádirat,igazságügyimûszakivagyorvosszakértôivélemény,közvetítôieljárásesetén a megállapodás, illetve az ügyészségi büntetôeljárást
megszüntetô határozat, jogerôs bírósági határozat vagy
végzés,munkabalesetijegyzôkönyv).
•Okozói/résztvevôi nyilatkozat, okozói/résztvevôi kárleírás,
akárosultnyilatkozata,engedélyeazadatkezeléshez,vizsgálathoz, engedély a személyes iratok megismeréséhez,
tárolásáhoztovábbításához,fénymásolásához.
•Ahozzátartozóiviszonyigazolásáraalkalmasiratokmásolata: halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat(amennyibenazelhaltházascsaládiállapotúvoltaz
elhalálozáskor), születési anyakönyvi kivonat, gyámhatóságiigazolásörökbefogadásról.
•Hagyatékivégzés,gyámhatóságirendelkezés

•Amennyibenazelôzôpontbanfoglaltakalapjánakeresetveszteség nem állapítható meg, a balesetkori munkáltató
igazolása hasonló korú, végzettségû, azonos munkakörû,
dolgozókbruttómunkabérére,jövedelmérevonatkozóan.
•A folyósított bruttó táppénz összegére vonatkozó kifizetôhelyiigazolás,atáppénzesidôszakteljestartamáravonatkozóan.
•A károsult személyes adatait igazoló dokumentumok másolata, vagy az azokról felvett nyomtatvány (név, lakcím,
születési hely, idô, édesanyja neve, adóazonosító jele és
TAJszáma).
•Az Önkormányzat/Nyugdíjbiztosító/Egészségbiztosító/Kormányhivatalok bizonyos, a közlekedési balesettel összefüggésbenmegállapított/megszüntetettellátásáravonatkozómegállapító,módosító,megszüntetôhatározata.
•A károsult végzettségére, szakképzettségére vonatkozó
igazolások.
•Abetegállománybefejezôdésétkövetôenazismételtmunkábaálláskorkeletkezôiratok,munkaszerzôdés,munkakörileírás,bruttóbérrevonatkozóigazolás.
Vagyoni károk
•Aténylegesenfelmerültkártszámszerûenalátámasztóés
igazolóeredetiszámlák(pl.gyógyszerköltség,BÉVERlista,egészségügyisegédeszközökszámlái,balesetelôttiés
utánirezsiköltség,temetésiszámlastb.),továbbáminden
kárigénytételesetébenaszámlákonkívülakártényleges
felmerülését,összegszerûségétigazolóilletvemegalapozó
dokumentumok(pl.:tulajdonilap,akárlehetségesfelmerülésétigazolószakértôivéleménystb.).
•Abiztosítómegbízottjaáltalkészítettvagyonszakértôi,illetve a megjelölt kárigények értékeléséhez alkalmas egyéb
szakértôi(építész,mezôgazdaságistb.)vélemény.
•Akárenyhítésikötelezettségésegyüttmûködésikötelezettségteljesítése(afelmerültköltségekcsökkentése)érdekében tett intézkedéseket (OEP és önkormányzatok, vagy
egyéb szervezetek által nyújtott térítésmentes vagy alacsony költségû szolgáltatások igénybevételét vagy annak
kísérletét)igazolódokumentumok,AzOEPáltalnemvagy
csakrészlegesenfinanszírozottkezelésekeseténenneka
körülménynekazalátámasztásátésakezelésszükségességétigazolódokumentumok.
•A károsult végzettségére, szakképzettségére vonatkozó
igazolás.
•Egyedi,speciáliskárigénytételesetenakárigényjogosságátésmértéketigazolóirat,munkáltatóinyilatkozat
•Munkáltatóáltalrendszeresen,bérenkívülijuttatástmegállapító dokumentációja (pl. cafeteria-szabályzat, jutalom,
bónuszszabályzatstb.

Orvosi iratok
•Abalesettelkapcsolatbanakárosult/hozzátartozórészérôl
keletkezôteljesorvosidokumentáció(zárójelentések,ambulánslapok,kezelôlapok,kórtörténetstb.NRSZH,RSZSZ
szakvélemények,alkalmasságivizsgálatokravonatkozóorvosiiratok)illetve,szükségeseténazegyéb,természetes
megbetegedésre vonatkozó orvosi iratok, színes fénykép
azesztétikaijellegûkárbizonyításáraakárosultrészérôl.
•A biztosító részérôl a kárigények elbírálhatósága érdekében kezdeményezett/ szervezett vagy végzett vizsgálatok
iratai(pl.:kirendeltigazságügyiorvosszakértôi/vezetôorvosiszakértôivélemény,továbbáazOEP-tôl,ill.MEP-tôl,
illetveazadatokhozvalóhozzáféréstengedélyezôkárosulti
nyilatkozatok).
•Abalesetsoránelhunytszemélyvonatkozásában–kórházizárójelentés(ek),halottvizsgálatibizonyítvány,boncjegyzôkönyv,üzemi/munkabaleseteseténazelismerôhatározat.
Szolgáltatási összeg
Keresetveszteség
•Abalesetelôtti1évrevonatkozójövedelmetigazolóalapdokumentumok, a NAV-nak benyújtott teljes adóbevallás
másolata,munkáltatóijövedelemigazolás,továbbáabiztosítóformanyomtatványánbenyújtott,ajövedelmethaviés
jogcímszerintibontásbanrészletezômunkáltatóiigazolás,
NAVáltalkibocsátottjövedelemigazolás.
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