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TiszteltÜgyfelünk!

Rövid tájékoztatónkban szeretnénkÖnnek egyszerûen be-
mutatniaKöBEParkolásBiztosításánaklényegétéslegfon-
tosabbjellemzôit.Célunk,hogyegyértelmûenésközérthetô
módonnyújtsunktájékoztatástegyesületünkrôl,szolgáltatá-
sunklényegérôl,különösennagyhangsúlytfektetveaspeci-
alitásokra és az esetlegesen alkalmazott korlátozásokra.
Szeretnénkáttekintéstadni továbbáarról,hogymilyenele-
meket tartalmazéshogyanmûködikabiztosítás,pontosan
mirekellfigyelnieaszerzôdésmegkötésekor,majdkésôbb
aszerzôdéstartamaalatt.

Fontosazonban,hogyezazÜgyféltájékoztatónemhelyette-
sítiabiztosításifeltételeket,ezértkérjük,hogyjelentájékoz-
tatásunkkalegyütt–lehetôségszerint–abiztosításifeltéte-
leketisolvassaát.Abiztosításiszerzôdésfontoselemeto-
vábbáazÖnbiztosításiajánlataalapjánkiállítottbiztosítási
kötvény, amely szerzôdése konkrét, egyedi adatait rögzíti.
Amennyibenbármilyen,az itt részletezésrekerülô informá-
ciókonkívül,továbbikérdésemerülnefelabiztosítássalkap-
csolatban,telefonosügyfélszolgálatunkon(+36-1-433-1180)
szívesenállunkrendelkezésére.

1. A biz to sí tó

Név: KöBEKözép-európai
KölcsönösBiztosítóEgyesület

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

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

Telefon: +36-1-433-1180
Jogiforma: Egyesület
Nyilvántartásiszám: 01-02-0007283
Felügyeletiszerv: MagyarNemzetiBank(MNB)

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

2. A biz to sí tás

AKöBEParkolásBiztosításaegyolyankárbiztosítás,mely–
legfeljebbabiztosításikötvényben foglaltbiztosításiösszeg
erejéig–fedezetetnyújtazôrizetlenülhagyottgépjármûben
ismeretlenszemélyekáltalokozottrongálási-éstöréskárok-
ra,agépjármûvet jogszerûenvezetôbármelyszemélyáltal

okozottsajáthibássérülésekre,illetveamennyibenakeletke-
zettkársúlyosságamiattabiztosítottgépjármûmenetképte-
lennéválik,segítségetnyújtésmegszerveziagépjármûszer-
vizbe szállítását vagy szükségtárolását és átvállalja ennek
költségeitabiztosításifeltételekbenrészletezettekszerint.

3. A biz to sí tá si szer zô dés

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

Aszerzôdôolyantermészetesszemélyfogyasztóvagyvál-
lalkozáslehet,akiabiztosítottgépjármûüzembentartója.

Abiztosítottabiztosításiajánlaton,kötvényenfeltüntetettfor-
galmirendszámúgépjármûtulajdonosa,akiabiztosítószol-
gáltatásárajogosult.

Abiztosítottgépjármûazajánlatonésabiztosításikötvényen
feltüntetett forgalmirendszámú,akockázatviselésmegkez-
désekorérvényesforgalmiengedéllyelésérvényesGFBbiz-
tosítássalrendelkezôszemélygépkocsi,illetve3,5talattite-
hergépkocsilehet.

Abiztosításiszerzôdéskizárólagabiztosítottgépjármûrekö-
töttGFBszerzôdésbiztosításiidôszakánakelsônapjáraköt-
hetômeg.

Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodásávaljön
létre,abiztosítóalétrejöttszerzôdésrôlelektronikuskötvényt
állítki.

Biztosításiszerzôdésalapjánabiztosítókötelesaszerzôdés-
benmeghatározottkockázatrafedezetetnyújtani,ésakoc-
kázatviseléskezdetétkövetôenbekövetkezôbiztosításiese-
ménybekövetkezéseeseténaszerzôdésbenmeghatározott
szolgáltatástteljesíteni;abiztosítóvalszerzôdôféldíjfizetés-
reköteles.

4. Biz to sí tá si ese mény

PARKOLÁSSORÁNBEKÖVETKEZÔKAROSSZÉRIASÉRÜLÉS

Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási eseménynek
minôsülazôrizetlenülhagyottbiztosítottgépjármû,aKRESZ,
illetve egyéb vonatkozó jogszabályoknak és elôírásoknak
megfelelô,szabályosparkolásasorán, jelenszerzôdésidô-
belihatályaalattbekövetkezettbármely–rendôrségifeljelen-
tésselés/vagyhelyszínijegyzôkönyvvel,igazolássalisalátá-
masztott–ismeretlen,vagyszerzôdésenkívüliszemély/jár-
mûáltalokozottsérülése.

Ügyféltájékoztató
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FELTÖRÉS,VANDALIZMUS

Jelen szerzôdés vonatkozásában biztosítási eseménynek
minôsülazôrizetlenülhagyott,aKRESZilletveegyébvonat-
kozójogszabályoknakéselôírásoknakmegfelelô,szabályos
parkolássoránabiztosítottgépjármûvetért,jelenszerzôdés
idôbelihatályaalattbekövetkezett,rendôrségifeljelentéssel
és/vagyhelyszínijegyzôkönyvvel,igazolássalisalátámasz-
tott, ismeretlen személy által a gépkocsi feltörése és/vagy
rongálásacéljából,szándékosanelkövetettolyankárokozás,
amelyabiztosítottgépjármûkarosszériaelemeinek,zárszer-
kezeteinek,vagykarosszériaszélvédôinekésüvegeineksé-
rülésétokozza.

SAJÁTHIBÁSKÁROKOZÁS

Biztosításieseménynekminôsültovábbáabiztosítottgépjár-
mûvet jogszerûen vezetô személy által, a KRESZ, illetve
egyébvonatkozójogszabályoknakéselôírásoknakmegfele-
lô, szabályosparkolásimanôvere soránokozott, biztosított
gépjármûbenkeletkezettsajáthibássérülése,amennyibenaz
GFBtörvényhatályaalátartozókárokozássalisegyüttjár.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Amennyibenaszabályszerûparkolásalattakeletkezettkül-
sôsérülésolyanjellegûvagymértékû,amelynemteszilehe-
tôvéa biztosított gépjármûparkolás helyszínérôl, önerôbôl
történô továbbhaladását, vagy az közlekedésbiztonsági
szempontbólaközútiközlekedésbenvalórészvételrealkal-
matlanállapotbakerül,abiztosító–abiztosítottkérésealap-
ján–segítségetnyújtésmegszerveziasérültgépjármûleg-
közelebbipartner-szervizbetörténôszállítását,vagylegfel-
jebb7napigtörténôszükségtárolásátésátvállaljaaválasz-
tottszolgáltatásköltségeit.

Asürgôsségisegítségnyújtásiszolgáltatásttelefonona+36-
1-433-1180számonigényelhetô.

5. Szol gál ta tás

Abiztosítottgépjármûparkolásávalközvetlenülösszefüggô
ésmindenegyéboktólfüggetlensérüléseesetén,abiztosító
megtérítiasérültalkatrész/elemjavításánakvagymûszakilag
indokoltcseréjének,fényezésénekanyagésmunkadíjköltsé-
gét,asérültelemkáreseményelôttiállapotszerintivalóságos
értékéig, legfeljebb azonban az aktuális biztosítási összeg
erejéig,amennyibenajavításabiztosítóáltalelôzetesenki-
jelöltpartner-szervizbentörténik.Azalkalmazottjavításitech-
nológiátajavítástvégzôpartner-szervizhatározzameg.

Amennyibena kár bekövetkezésébenabiztosítási esemé-
nyenkívülegyéb,mástényezôisközrehatott,abiztosítóa
kártolyanmértékbentérítimeg,amilyenmértékbenaz,abiz-
tosításieseménnyelösszefüggésbenáll.

A biztosító által teljesített kártérítés a biztosítási összeget
csökkenti,kivéve,haafogyasztónakminôsülôtermészetes
személyszerzôdôadíjatmegfelelôenkiegészíti(fedezetfel-
töltés). Az éves biztosítási díj megfelelô kiegészítésével a
biztosításiszerzôdésazeredetimértékûbiztosításiösszeg-
gelmaradhatályban.

Amennyibenaszerzôdôfélnemfogyasztó,afentiekszerinti
fedezetfeltöltésnemlehetséges,aszerzôdésamegállapított
összeggelcsökkentettbiztosításiösszegmellettmaradha-
tályban.

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

6. A biz to sí tá si idô szak és tar tam

Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.Atartamonbe-
lülibiztosításiidôszakegyév,abiztosításiévfordulópediga
kockázatviselésmegkezdéséneknaptári napja, amely a kö-
vetkezôbiztosításiidôszakelsônapjaisegyben.

7. Ha tály ba lé pés, koc ká zat vi se lés kez de te

Fontos,hogyabiztosítókockázatviselésecsakérvényesen
létrejöttszerzôdésesetébenindulhatmeg.Abiztosítókocká-
zatviselésénekkezdeteazanap,amikortólabiztosítóabiz-
tosítási feltételekszerintieseményekvonatkozásábanátvál-
laljaakockázatot,azok bekövetkezéseeseténpedigaszer-
zôdésifeltételekszerint,szolgáltatástnyújt.

EnnekalapjánaPARKOLÁSbiztosításiszerzôdéskockázat-
viselésenégykülönbözôidôpontbankezdôdhet:

Elsô,másodikésharmadikeset:Amennyibenabiztosítóa
szerzôdôajánlatátannakbeérkezésétôlszámított15napon
belülváltozatlantartalommalelfogadja,vagyarranemnyilat-
kozik,akockázatviselés:

•GFBegyüttkötéseseténazajánlataláírásánaknapján
•korábbanlétrejöttGFB-szerzôdésselrendelkezôbiztosított
gépjármûrekötöttbiztosításeseténazajánlataláírásátkö-
vetônapon
•vagyazajánlatonfeltüntetettkésôbbiidôpontban
kezdôdik.

Negyedikeset:Amennyibenabiztosítóaszerzôdôajánlatára
annakbeérkezésétôlszámított15naponbelülellenajánlatot
tesz,akockázatviselésazellenajánlatbanmeghatározottna-
ponkezdôdik,amennyibenaszerzôdésutóbblétrejön.

Amennyibenazajánlatotabiztosítóarendelkezéséreállóti-
zenötnaposhatáridônbelülvisszautasítja,azezenidôszak
alattbekövetkezettkárokérthelytállninemköteles,azeset-
legesenmegfizetettbiztosításidíjakatvisszautalja.
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8. Te rü le ti ha tály

AKöBEParkolás Biztosítás területi hatályaMagyarország
teljesterülete.

9. Díj fi ze tés

AKöBEParkolásBiztosításaévesdíjú.Azévesdíjkizárólag
egyösszegbenfizethetômeg.Abiztosításelsôdíjaakocká-
zatviselésmegkezdéséneknapján,folytatólagosdíjamindig
asoronkövetkezôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.

Abiztosításközvetítôbiztosításidíjátvételérenemjogosult,
nem jogosult továbbá a szolgáltatási összeg kifizetésében
közremûködni.

10. Reaktiválás

Aszerzôdésdíjnemfizetésesmegszûnésétkövetôszázhúsz
naponbelülafelekaszerzôdéstközösmegegyezéssel,az
elmaradtdíjmegfizetésétkövetôenújraérvénybehelyezhe-
tik(reaktiválás).Abiztosítókockázatviseléseazújraérvény-
behelyezésésadíjutólagosmegfizetéserévénsemterjed
kiaszerzôdésmegszûnéseésazújraérvénybehelyezésé-
nekidôpontjaközöttelteltidôszakra.

11. Biz to sí tá si összeg

Abiztosításiösszegabiztosításiajánlaton,illetveabiztosí-
tásikötvényenfeltüntetettösszeg,amelyabiztosítóadottbiz-
tosításiidôszakra–valamennyibiztosításieseményreegyüt-
tesen–vonatkoztatotttérítésénekfelsôhatára.Abiztosítási
összegafolyóbiztosításiévreakifizetettkártérítésiösszeg-
gelcsökken.

12. A biz to sí tó men te sü lé sé nek fel té te lei

Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyakártjogellenesen,szándékosvagysúlyosan
gondatlanmagatartással

a)aszerzôdôfélvagyabiztosított;
b)avelükközösháztartásbanélôhozzátartozójuk,érdemive-
zetésrejogosulttagjuk,alkalmazottjuk,megbízottjuk;vagy

c)abiztosított jogi személy ügyvezetésének vagy szakmai
vezetésénekvezetôbeosztásútisztségviselôjevagyabiz-
tosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munka-
vállalójavagymegbízottjaokozta.

Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,habi-
zonyítja,hogyakártabiztosított,illetveaszerzôdôkármeg-
elôzésivagykárenyhítésikötelezettségénekmegszegésével
okozta.

13. Al kal ma zott ki zá rá sok

Abiztosításiszerzôdésmegkötéseelôttkülönösenmegfon-
tolandószempont,hogyszámosolyanesetisazonosítható,
amikorabiztosítónemnyújtmajdszolgáltatást.Ezeknekaz

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

Abiztosítónemnyújtszolgáltatást,amennyiben:

a) akárszabálytalanparkolássoránvagyazzalösszefüg-
gésbenkövetkezettbe,

b) akárnemajelenszerzôdésidôbelihatályaalattkövet-
kezettbe,

c) azismeretlenvagyszerzôdésenkívüliszemélyáltaloko-
zott kár, rendôrségi jegyzôkönyvvel, feljelentéssel nem
alátámasztott,

d) a kár biztosított gépjármûnek nem minôsülô jármûben
keletkezett,

e) akárnemMagyarországközigazgatásihatárainbelülke-
letkezett,

f) a kár a gépjármû nem rendeltetésszerû használatára
visszavezethetôokokmiattkövetkezettbe,

g) akárnemvéletlenés/vagybalesetszerûenkövetkezettbe
(pl.mûszakimeghibásodásstb.)

h) akártermészetiesemények(pl.elemikárok,jégesô,föld-
rengés,felhôszakadás,árvízstb.)miattkövetkezettbe,

i) akárabiztosítottgépjármûreszereltkiegészítôtartozé-
kokban (pl. tetôcsomagtartó, tetôbox stb.), hatóságilag
nemengedélyezettfelszerelésekben(pl.vonóhorogstb.)
következettbe,

j) akárabiztosítottgépjármûhözkapcsoltvontatmányok-
ban(pl.utánfutó,lakókocsistb.)keletkezett,

k) akárabiztosítottgépjármûbôleltulajdonítottbármelydo-
logvagyvagyontárgy,vagyezekmegrongálódásamiatt
következettbe,

l) akárabiztosítottgépjármûkorábbiszakszerûtlenjavítá-
sa,szerelésemiattkövetkezettbe,

m) akárabiztosítottgépjármûgyári,gyártásihibáiravissza-
vezethetôokmiattkövetkezettbe,

n) akárabiztosítottgépjármûavultságával,rendszereskar-
bantartásánakelmulasztásávalokozatiösszefüggésben
következettbe,

o) abiztosított gépjármûbe történôbe-és/vagykipakolás,
rakodássoránkövetkezettbe,

p) akárabiztosítottgépjármûvel/gépjármûvönszállítottva-
gyontárgyakbankövetkezettbe,

q) akárabiztosítottgépjármûvön/gépjármûbenszállítottva-
gyontárgyakelmozdulása,szakszerûtlenrögzítésemiatt
következettbe,

r) a kár a gépjármû sporteszközként történô használata,
versenyzés,vagyversenyrevalófelkészüléssorán,vagy
ilyeneseményekkelösszefüggésbenkeletkezett.

Nem téríti a biztosító a biztosítási eseménnyel közvetlenül
összefüggésbenemhozható,következményikárokraalapo-
zottköveteléseket.

Nemtérítiabiztosítóbármelymás,aKöBEParkolásBizto-
sítás megkötését megelôzôen kötött biztosítási szerzôdés
általfedezettkárokat.

Nemtérítiabiztosítóazokatakárokat,amelyekokaközvet-
lenül,vagyközvetve,egészben,vagyrészben:

a) háború,polgárháború,katonaierônemzetközialkalmazá-
sa,harcieszköz,vagyhadianyag felhasználásánakkö-
vetkezménye,
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b) polgárizavargás,sztrájk,felkelés,zendülés,fosztogatás,
egyéberôszakoscselekménykövetkezménye,

c) bármelytüntetés,terrorizmus,ideértvemindenolyancse-
lekménytis,melyetvalamelytényleges,vagyvárhatóan
bekövetkezôterrorcselekménymeghiúsítása,vagyazaz
ellenivédekezéssorántesznek,

d) nukleáris,mérgezôbiológiai,vagyvegyianyagokolyan
kibocsátása,kiszökése,amelyközvetlenül,vagyközvetve
nukleárissugárzást,radioaktívvegyi,biológiaiszennye-
zésteredményez.

Nemtérítiabiztosítóagépjármûhasználatkiesésemiattfelme-
rültköltségeket(pl.elmaradthaszon,gépjármûbérlésstb.).

Nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely az eredetivel
nemmegegyezôminôségûelem,anyag,alkatrészstb.be-
építése,vagyegyébokmiatt,azesztétikaiértékcsökkenés-
bôladódik.

Nemtérítimegabiztosítóalejártforgalmiengedéllyelközle-
kedô, a forgalomból kivont vagy érvényes GFB fedezettel
nemrendelkezôgépjármûvekbenkeletkezettkárokat.

Nem térítimegabiztosítóakárt,amennyibenabiztosított
gépjármûkártokozóvezetôjeakáreseménybekövetkezése-
kornemrendelkezettazadottjármûvezetésrejogosítóérvé-
nyesvezetôiengedéllyel,vagyazadottjármûvezetésétki-
záró, jármûvezetéstôleltiltáshatályaalattvolt,vagyszüne-
teltajármûvezetésijogosultsága.

Nemtérítimegabiztosítóakárt,amennyibenaz,azüzem-
bentartótudta,vagyhozzájárulásanélkülvezetett,vagyjog-
talanulhasználatbavettbiztosítottgépjármûbenkeletkezett.

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

A biztosítási szerzôdés többféle okból, többféle módon is
megszûnhet,pl:

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

Évfordulóratörténôfelmondás

Abiztosításiszerzôdésbármikor,dekizárólagírásban,abiz-
tosításiidôszakvégéremondhatófel.Afelmondásiidôhar-
mincnap.Évfordulóratörténôfelmondáseseténaszerzôdés
ésabiztosítókockázatviseléseabiztosításiévutolsónapján
huszonnégy(24.00)órakor,maradékjogoknélkülmegszûnik.

Díjnemfizetésesmegszûnés

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

Érdekmúlás

Amennyibenabiztosítókockázatviselésénektartama alatta
biztosításieseménybekövetkezéselehetetlennévált,vagya
biztosításiérdekmegszûnt,azérdekmúlásnapjávalabizto-
sítókockázatviseléseésegybenabiztosításiszerzôdésvo-
natkozórészeis–biztosításieseménybekövetkezésenélkül
–megszûnik.Abiztosítótebbenazesetbenazérdekmúlás
napjáigesedékesdíjilletimeg.

Közösmegegyezés

Abiztosításiszerzôdés–részbenvagyegészben–afelek
közösmegegyezésévelbármikormódosítható,megszüntet-
hetô. Utóbbi esetben a biztosítót a kockázatviselés utolsó
napjáigjáródíjilletimeg.

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

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

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

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

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

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

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

18. Pa na szok ke ze lé se

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

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

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

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

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításánakfelté-
tele,hogya természetesszemély fogyasztóakérelembe-
nyújtását megelôzôen a fogyasztói jogvitával érintett sze-

mélynélvagyszervezetnélközvetlenülmegkísérelteavitás
ügyrendezését,vagyeszervezetnéleredménytelenülmél-
tányosságikérelemmelélt.

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

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

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

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

19. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelenbiztosításiszerzôdésre,illetveazezalapjánlétrejöttbiz-
tosításijogviszonyraamagyarjogotkellalkalmazni.
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A KÖ BE Par ko lás Biz to sí tá sa egy olyan kár biz to sí tás, amely leg fel jebb a köt vény ben
fog lalt biz to sí tá si összeg ere jé ig meg té rí ti a biz to sí tott gép jár mû par ko lás sal össze füg -
gés ben ke let ke zett, jelen szerzôdés feltételei szerint bekövetkezett ká ra it.

Nap ja ink ban egy re gya ko rib bak az olyan ese mé nyek, ami kor au tónk hoz vissza tér ve
szo mo rú an ta pasz tal juk, hogy azt va la ki fel tör te, meg kar col ta, egy má sik jármû kárt
okozott benne, ne ki ment stb. Saj nos az ilyen ese mé nyek kap csán az el kö ve tôk sok -
szor is me ret le nek ma rad nak, az au tó sok pe dig nem min dig hagy nak hát ra be tét la -
pot, így nem de rül fény a kár oko zó ki lé té re, a ká ro sult tu laj do nos pe dig ma gá ra ma -
rad a ke let ke zett kár ral.

A par ko lás azon ban nem csak az ôri zet le nül ha gyott gép jár mû eset le ges sé rü lé sei mi -
att koc ká za tos, ha nem az egy re több au tó és az egy re korlátozottabb szám ban ren -
del ke zésre ál ló le he tô sé gek mi att, so kunk szá má ra még a par ko ló hely re tör té nô be ál -
lás is ne héz sé get, ké nyel met len sé get okoz. Félt jük sa ját gép ko csin kat és óv juk a töb bi
au tót is a kar co lások tól, sé rü lés ektôl. Mos tan tól azon ban bát rab ban, fel sza ba dul tab -
ban és ma ga biz to sab ban par kol ha tunk.

A Par ko lás Biz to sí tás ugyan is az ôri zet le nül ha gyott gép jár mû ben is me ret le nek, vagy
szer zô dé sen kí vü li sze mé lyek ál tal oko zott ron gá lá si- és tö rés ká rok ra ugyan úgy fe de -
ze tet nyújt, mint a gép jár mû vet jog sze rû en ve ze tô bár mely sze mély ál tal oko zott
saját hi bás sé rü lé sek re.

Sôt, amennyi ben a ke let ke zett kár jel le ge vagy mér té ke olyan sú lyos, hogy az a bizto -
sí tott gép jár mû to vább ha la dá sát is aka dá lyoz za, a biz to sí tó se gít sé get nyújt és meg -
szer ve zi a gép jár mû szer viz be szál lí tá sát vagy szük ség tá ro lá sát és át vál lal ja en nek
költ sé gét is.

Ne fe led je: ...mind annyi an, min den nap par ko lunk, au tónk je len leg is áll va la hol.

Preambulum
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Balesetszerûbekövetkezés:
Agépjármûvezetôakaratánkívül,hirtelenfellépôkülsôbeha-
tás,amelyközvetlenülésmindenegyéboktólfüggetlenüla
biztosítottgépjármûkülsô,karosszériaelemeineksérülését
okozza.

Bit.:
Abiztosítási tevékenységrôl szóló2014. évi LXXXVIII. tör-
vény(atovábbiakban:Bit.).

Biztosításközvetítôitevékenység:
Abiztosításiszerzôdéslétrehozásárairányulóüzletszerûte-
vékenység,amelykiterjedabiztosításiszerzôdésekmegkö-
tésének elôsegítésére, biztosítási termékek ismertetésére,
ajánlására,azezzelkapcsolatosfelvilágosításra,abiztosítá-
siszerzôdésekmegkötésére,abiztosításiszerzôdésekérté-
kesítésének szervezésére, továbbá a biztosítási szerzôdé-
seklebonyolításábanésteljesítésébenvalóközremûködés-
re.

Biztosításközvetítôitevékenységetfüggôbiztosításközvetítô
ésfüggetlenbiztosításközvetítôvégezhet.

Afüggôbiztosításközvetítô:azabiztosításközvetítô,akibiz-
tosítóvalfennállójogviszonyalapján

a)egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító
egymássalnemversengôbiztosításitermékeitközvetíti;

b)abiztosításközvetítôitevékenységet–akártöbbbiztosító
egymássalversengôbiztosításitermékeit–afôtevékeny-
ségéhezkapcsolódótermékrevagyszolgáltatásravonat-
kozóan,aztkiegészítôtevékenységkéntvégzi,haabizto-
sítótólazügyfélnek járóösszegetnemveszát [aza)-b)
pontatovábbiakbanegyütt:ügynök];

c)egyidejûlegtöbbbiztosítóegymássalversengôbiztosítási
termékeitközvetíti(atovábbiakban:többesügynök).

Afüggetlenbiztosításközvetítô:azügyfélmegbízásábóleljá-
róbiztosításközvetítô.

Biztosíthatójármû:
Akockázatviselésmegkezdésekorérvényesforgalmienge-
déllyelésérvényesGFBbiztosítássalrendelkezô,személy-
gépkocsi(M1),illetve3,5tegyüttesössztömegetmegnem
haladótehergépkocsi(N1).

Erôszakoscselekmény:
Jelenszerzôdésvonatkozásábanerôszakoscselekménynek
minôsül,abiztosítottgépjármûvetértvalamennyiolyanille-
téktelenekáltalközterületen, illetôleganyilvánosközforga-
lomszámáranyitvaálló,közterületneknemminôsülôterüle-
tenelkövetett,szándékoscselekmény,amelyagépkocsika-
rosszériaelemeiben,zárszerkezeteiben,vagyszélvédôiben
okozkárt,agépjármûbetörténôbehatolásvagyannakszán-
dékosmegrongálásacéljából.Azerôszakoscselekménybi-
zonyítására minden esetben rendôrségi jegyzôkönyvet
és/vagyfeljelentéstkellcsatolni.

Fedezetfeltöltés:
Jelen biztosításban a fedezetfeltöltés lehetôsége kizárólag
fogyasztónak minôsülô személy esetében lehetséges. Lé-
nyege,hogyazadottbiztosítási idôszakravonatkozóbizto-
sításiösszegazugyanazonbiztosításiidôszakbanbekövet-
kezettbiztosításieseménymiattkifizetettösszeggelcsökken,
kivéve,haaszerzôdôféladíjatmegfelelôenkiegészíti.Fon-
tos,hogyeztajogkövetkezménytabiztosítóabbanazeset-
benalkalmazhatja,haarralegkésôbbaszolgáltatásteljesí-
tésévelegyidejûlegírásbanfelhívtaaszerzôdôfélfigyelmét,
ésafedezetfeltöltésdíjátközölte.Haaszerzôdôfélafede-
zetfeltöltésjogávalnemél,aszerzôdésakifizetettösszeggel
csökkentettbiztosításiösszegmellettmaradhatálybanafo-
lyóbiztosításiidôszakra.

GFB:
Kötelezôgépjármûfelelôsségbiztosítás,amelynekrészletsza-
bályaita2009.éviLXII.–akötelezôgépjármû-felelôsségbiz-
tosításrólszóló–törvényrögzíti.

Kptv.:
2010.éviXLVI.törvényaközterületiparkolásjogifeltételei-
nek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) módosításáról. AzOr-
szággyûlésajogalkotásikötelezettségénekaközterületipar-
kolásjogifeltételeinekmegteremtéseérdekébenahelyiön-
kormányzatokrólszóló1990.éviLXV.törvénymódosításáról
szóló2010.éviXLVI. törvénymegalkotásával tetteleget.A
törvénymegállapítja,hogyaközutakon,ahelyiönkormány-
zat tulajdonábanállómagánutakon, tereken,parkokbanés
egyébközterületenalakosságszámáraközútijármûveltör-
ténôvárakozásbiztosításaahelyiönkormányzatokáltalkö-
telezôenellátandóközszolgáltatásifeladat.

KRESZ:
Aközúti közlekedés szabályairól szóló1/1975. (II.5)KPM-
BMegyüttesrendelet.

Megállás:
KRESZ /1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet 1. számú
függelék,III.fejezetd)pontszerintidefiníciójaszerint:jármû-
velabe-ésakiszálláshoz,vagyafolyamatosfel-éslerakás-
hozszükségesideig,illetôleg–haavezetôajármûnélma-
rad–egyébokból legfeljebb5percig történô,egyhelyben
tartózkodás.

Ôrizetlenülhagyottgépjármû:
AKRESZ41.§ (7)bekezdésealapján jármûvetôrizetlenül
hagyniabbanazesetbenszabad,haavezetôgondoskodott
arról,hogyajármûönmagátólelneindulhassonésilletékte-
lenszemélyaztelneindíthassa.

Parkolás:
Jelenszabályzatértelmébenabiztosítottgépjármûideiglenes
vagyhuzamosabb ideig történômegállására,várakozására
irányuló közlekedés-technikaimanôver, beleértvea– táro-
lásnaknemminôsülô–várakozásteljestartamát,egészena
gépjármûismételtelindulásáig.

Fogalom meghatározások
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Aparkolásfogalmajogszabálybankifejezettmódonnemde-
finiált,közvetettmódona2010.éviXLVI.törvénybôl(Kptv.)
vezethetôle,amelyaparkolás/várakozásfogalmakategy-
másnakmegfeleltetvealkalmazza.

Várakozás:
KRESZ /1975. (II. 5)KPM-BMegyüttes rendelet 1. számú
függelék, III. fejezet e) pont definíciója szerint: jármûvel a
megállásnálhosszabbideigtörténôegyhelybentartózkodás.

Várakozásiövezet(zóna):
aKRESZszerint a 112/d. ábránbe-
mutatotttáblaaztjelzi,hogyazútona
várakozásmegengedettvagy–a113.
ésa114.ábraszerintikiegészítôtáb-
lánfeltüntetettmódon–a„Várakozási
övezet(zóna)vége”jelzôtábláigavá-
rakozásfeltételekhezkötött.

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

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

Atáblaalattelhelyezettkiegészítôtáblajelezhetiavárakozó
helyenkötelezôelhelyezkedésmódját(pl.ajobboldalikere-
kekkel a járdára állva kell várakozni) 111. ábra, vagy azt,
hogyavárakozóhelykizárólagbizonyos jármûvek(pl.csak
személygépkocsik112.ábra,csakkerékpárok112/c.ábra,
mozgáskorlátozottszemélytszállítójármû115.ábra)részé-
revanfenntartva.

Aholavárakozástellenôrzôóravan,kiegészítôtábla(113.
ábra) jelezhetiaztaz idôszakot,amelybenavárakozástel-
lenôrzôóra(parkométer)vagyjegykiadóautomatamûködte-
tésekötelezô,vagyakiegészítôtábla jelezhetiazt is,hogy
várakoznicsakmeghatározottidôtartamigésaKRESZ41.§
(4)-(5)bekezdésébenfoglaltakmegtartásávalszabad(113.
és114.ábra).

112/d.ábra

112/e.ábra

110.ábra

112.ábra

115.ábra

112/c.ábra

111.ábra

113.ábra 114.ábra



9

B i z t o s í t á s i  f e l t é t e l e k

AKöBEParkolásBiztosításajelenszerzôdésifeltételeksze-
rintjönlétre.

Azajánlatésannakesetlegesmellékletei,akötvény,abiz-
tosításifeltételek,továbbáaszerzôdôfelekáltaltettnyilatko-
zatok,megállapodásokészáradékokegyüttesenalkotjáka
biztosításiszerzôdést.

Biztosításiszerzôdésalapjánabiztosítókötelesaszerzôdés-
benmeghatározottkockázatrafedezetetnyújtani,ésakoc-
kázatviseléskezdetétkövetôenbekövetkezôbiztosításiese-
ménybekövetkezéseeseténaszerzôdésbenmeghatározott
szolgáltatástteljesíteni;abiztosítóvalszerzôdôféldíjfizetés-
reköteles.

Abiztosításiszerzôdésbennemszabályozottkérdésekbena
PolgáriTörvénykönyvvonatkozó rendelkezései, valamint a
hatályosmagyarjogszabályokazirányadók.

1. BIZ TO SÍ TÓ, SZER ZÔ DÔ, BIZ TO SÍ TOTT,
BIZTO SÍ TOTT GÉP JÁR MÛ

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

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

1.2.1. Abiztosításiajánlatotaszerzôdô teszi,aszerzôdés
létrejötteeseténadíjataszerzôdôfizetimeg.

1.2.2. Abiztosító jognyilatkozatainakcímzettjeaszerzôdô,
továbbáaszerzôdôjogosultéskötelesabiztosítással
kapcsolatosjognyilatkozatokmegtételére.

1.3. Biztosított:Abiztosításiajánlaton,kötvényenfeltünte-
tett forgalmi rendszámúbiztosított gépjármû tulajdo-
nosa.

1.3.1. Abiztosított jármûvetaszerzôdô/biztosítotthozzájá-
rulásával,azadottjármûtípusvezetésérejogosítóér-
vényesvezetôiengedéllyelvezetôszemélyre,továbbá
ateljesítésisegédrea jelenszerzôdésbenaszerzô-
dôre/biztosítottramegállapított–akáreseményelke-
rülésévelösszefüggô, kármegelôzési, kárenyhítési–
kötelezettségekegyetemlegesenvonatkoznak.

1.4. Biztosítottgépjármû:Azajánlatonésabiztosításiköt-
vényenfeltüntetettforgalmirendszámú,akockázatvi-
selésmegkezdésekorérvényes forgalmiengedéllyel
ésérvényesGFBbiztosítássalrendelkezô,személy-
gépkocsi(M1),illetve3,5tegyüttesössztömegetmeg
nemhaladótehergépkocsi(N1)lehet.

1.5. Abiztosítószolgáltatásáraabiztosítottgépjármû tu-
lajdonosajogosult.

2. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS LÉT RE JÖT TE

2.1. Jelenbiztosításiszerzôdéskizárólagabiztosítottgép-
jármûrekötöttGFBszerzôdésbiztosításiidôszakának
elsônapjáraköthetômeg.

2.2. Szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli
ajánlattalkezdeményezi.

2.3. A biztosított szerzôdéskötéskor köteles a biztosítás
elvállalásaszempontjábóllényeges,mindenolyankö-
rülménytabiztosítóvalközölni,amelyeketismert,vagy
ismerniekellett,illetveamelyekrevonatkozóanabiz-
tosító – a szerzôdés részét képezô ajánlaton és az
ahhoztartozóadatlapon–kérdésttettfel.

2.4. Abiztosításiszerzôdésafelekírásbelimegállapodá-
sávaljönlétre.

2.5. Abiztosítóaszerzôdôajánlatátabeérkezéstôlszámí-
totttizenötnaponbelülbíráljael.

2.5.1. Azírásbantettajánlatbeérkezésénekidôpontjátabiz-
tosítóátvételipecsétje,illetveelektronikusidôpecsét-
jeigazolja.

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

2.7. Amennyibenazajánlatotabiztosítóafentiekszerint
rendelkezésére álló tizenöt napos határidôn belül
visszautasítja, az ezen idôszak alatt bekövetkezett
károkérthelytállninemköteles,azesetlegesenmeg-
fizetettbiztosításidíjakatvisszautalja.

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

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

Biztosítási feltételek
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2.9. A biztosító a létrejött szerzôdésrôl elektronikus köt-
vénytállítki.

2.10. Amennyibenazelektronikuskötvénytartalmaaszer-
zôdôajánlatátóleltérésazeltéréstaszerzôdôkése-
delemnélkülnemkifogásolja,aszerzôdésakötvény
tartalmaszerintjönlétre.Erendelkezéstlényegesel-
térésekrekizárólagakkorlehetalkalmazni,haabizto-
sítóazeltérésreaszerzôdôfigyelmétakötvénykiszol-
gáltatásakorírásban,különisfelhívta.Amennyibena
felhíváselmarad,aszerzôdésazajánlattartalmának
megfelelôenjönlétre.

3. A SZER ZÔ DÉS TAR TA MA, BIZ TO SÍ TÁS
ÉVFORDU LÓ JA

3.1. Abiztosításiszerzôdéshatározatlantartamú.

3.2. Atartamonbelülibiztosításiidôszakegyév,abiztosí-
tásiévfordulópedigakockázatviselésmegkezdésé-
neknaptárinapja,amelyakövetkezôbiztosításiidô-
szakelsônapjaisegyben.

4. A KOC KÁ ZAT VI SE LÉS KEZDE TE

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

4.2. Abiztosítókockázatviseléséneklegkorábbikezdete–
GFBegyüttkötésesetén–azajánlataláírásánaknap-
ja, korábban létrejött GFB-szerzôdéssel rendelkezô
biztosítottgépjármûrekötöttbiztosításeseténazaján-
lataláírásátkövetônapnulla(0.00)órája,amennyiben
afelekhalasztottkockázatviselésbenkülönnemálla-
podtakmeg,feltéve,hogyazajánlatotannakbeérke-
zésétôlszámított15naponbelülabiztosítóváltozatlan
tartalommalelfogadtavagyarranemnyilatkozott.

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

5. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS MEGSZÛNÉSE

Jelenbiztosításiszerzôdésmegszûnhet:

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

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

5.2. Amennyibenazesedékesbiztosításidíjatnemfizetik
meg,abiztosító–akövetkezményekretörténôfigyel-
meztetésmellett–aszerzôdôfeletafelszólításelkül-
désétôlszámítottharmincnapospóthatáridôtûzésével
ateljesítésreírásbanfelhívja.Apóthatáridôeredmény-
telenelteltévelaszerzôdésazesedékességnapjára
visszamenôhatállyalmegszûnik,kivéve,haabiztosító
adíjköveteléstkésedelemnélkülbíróságiútonérvé-
nyesíti.

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

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

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

5.4. Jelenbiztosításiszerzôdésafelekkölcsönösmegál-
lapodásávalbármikormegszüntethetô.Ilyenesetben
abiztosítóamegszûnésnapjáigesedékesdíjatszá-
mítjafel.

6. DÍJ FI ZE TÉS

6.1. Abiztosításdíjátabiztosítóévesbiztosítási idôsza-
kokrahatározzameg.AKÖBEPARKOLÁSbiztosítás
évesdíjú.Azévesdíjkizárólagegyösszegbenfizet-
hetômeg.

6.2. Abiztosításelsôdíjaakockázatviselésmegkezdésé-
neknapjánesedékes.

6.3. Abiztosításfolytatólagosdíjamindigasoronkövetke-
zôbiztosításiidôszakelsônapjánesedékes.

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

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

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

7. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

7.1. A biztosítási összega biztosítási ajánlaton, illetve a
biztosításikötvényenfeltüntetettösszeg,amelyabiz-
tosítóadottbiztosítási idôszakra–valamennyibizto-
sítási eseményre együttesen – vonatkoztatott téríté-
sénekfelsôhatára.

7.2. A biztosítás adott biztosítási idôszakramegállapított
biztosításiösszegeazugyanazonbiztosításiidôszak-
banbekövetkezettbiztosításieseménymiattkifizetett
összeggelcsökken,kivéve,haafogyasztónakminô-
sülôtermészetesszemélyszerzôdôadíjatmegfelelô-
enkiegészíti(fedezetfeltöltés).Azévesbiztosításidíj
megfelelôkiegészítésévelabiztosításiszerzôdésaz
eredeti mértékû biztosítási összeggelmarad hatály-
ban.

7.3. Amennyibenaszerzôdôfélnemfogyasztó,afentiek
szerintifedezetfeltöltésnemlehetséges,aszerzôdésa
megállapítottösszeggelcsökkentettbiztosításiösszeg
mellettmaradhatálybanazadottidôszakvégéig.

8. BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉNY

PARKOLÁSSORÁNBEKÖVETKEZÔKAROSSZÉRIASÉRÜLÉS

8.1. Jelenszerzôdésvonatkozásábanbiztosításiesemény-
nekminôsülazôrizetlenülhagyottbiztosítottgépjár-
mû,aKRESZ,illetveegyébvonatkozójogszabályok-
nakéselôírásoknakmegfelelô,szabályosparkolása
során, jelenszerzôdés idôbelihatályaalattbekövet-
kezett bármely – rendôrségi feljelentéssel és/vagy
helyszínijegyzôkönyvvel,igazolássalisalátámasztott
–ismeretlen,vagyszerzôdésenkívüliszemély/jármû
általokozottsérülése.

FELTÖRÉS,VANDALIZMUS

8.2. Jelenszerzôdésvonatkozásábanbiztosításiesemény-
nekminôsülazôrizetlenülhagyott,aKRESZ, illetve
egyéb vonatkozó jogszabályoknak és elôírásoknak
megfelelô,szabályosparkolássoránabiztosítottgép-
jármûvetért,jelenszerzôdésidôbelihatályaalattbe-
következett,rendôrségifeljelentésselés/vagyhelyszí-
nijegyzôkönyvvel,igazolássalisalátámasztott,isme-
retlenszemélyáltalagépkocsifeltöréseés/vagyron-
gálásacéljából,szándékosanelkövetettolyankároko-
zás,amelyabiztosítottgépjármûkarosszériaelemei-
nek,zárszerkezeteinek,vagykarosszériaszélvédôinek
ésüvegeineksérülésétokozza.

SAJÁTHIBÁSKÁROKOZÁS

8.3. Biztosításieseménynekminôsültovábbáabiztosított
gépjármûvet jogszerûen vezetô személy által, a
KRESZ,illetveegyébvonatkozójogszabályoknakés

elôírásoknakmegfelelô,szabályosparkolásimanôve-
resoránokozott,biztosítottgépjármûbenkeletkezett
sajáthibássérülése,amennyibenazGFBtörvényha-
tályaalátartozókárokozássalisegyüttjár.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

8.4. Amennyibenaszabályszerûparkolásalattakeletkezett
külsôsérülésolyan jellegûvagymértékû,amelynem
teszilehetôvéabiztosítottgépjármûparkoláshelyszí-
nérôl,önerôbôltörténôtovábbhaladását,vagyazköz-
lekedésbiztonságiszempontbólaközútiközlekedés-
benvalórészvételrealkalmatlanállapotbakerül,abiz-
tosító–abiztosítottkérésealapján–segítségetnyújt
ésmegszerveziasérültgépjármûlegközelebbipart-
ner-szervizbetörténôszállítását,vagylegfeljebb7na-
pigtörténôszükségtárolásátésátvállaljaafentiekkö-
zülválasztottszolgáltatásköltségeit.

Asürgôsségisegítségnyújtásiszolgáltatástelefonon,
a+36-1-433-1180-asszámonigényelhetô.

9. A BIZTOSÍTÓ SZOL GÁL TA TÁSA

9.1. Abiztosítottgépjármûparkolásávalközvetlenülössze-
függôésmindenegyéboktólfüggetlensérüléseese-
tén,abiztosítómegtérítiasérültalkatrész/elemjaví-
tásánakvagymûszakilagindokoltcseréjének,fénye-
zésénekanyagésmunkadíjköltségét,asérültelem
káreseményelôttiállapotszerintivalóságosértékéig,
legfeljebbazonbanazaktuálisbiztosításiösszegere-
jéig,amennyibenajavításabiztosítóáltalelôzetesen
kijelöltpartner-szervizbentörténik.

9.2. Abiztosítószolgáltatásánakfeltétele,hogyakárosult
kárigényénekmegalapozottságátbizonyítsa.Akáro-
sult kárigényének megalapozottságát formailag a
11.5.–11.6.fejezetekbenmeghatározottprotokollbe-
tartásávalésaszinténittfelsoroltdokumentumoktel-
jeskörûcsatolásávalbizonyíthatja.

9.3. Abiztosítótazáltalamegtérítettkármértékéigmegté-
rítésiigényilletimegakárokozóvalszemben,kivéve,
haakárokozóabiztosítottalközösháztartásbanélô
hozzátartozó.

9.3.1. Amennyibenabiztosítóraakármegtérítéséreirányuló
jogcsakrészbenszállát,ésabiztosítóakárértfele-
lôsszemélyellenkeresetetindít,abiztosítottkívánsá-
gárakötelesegyszersmindazôigényeitisérvényesí-
teni.Abiztosítottigényénekérvényesítésétabiztosí-
tóaköltségekelôlegezésétôltehetifüggôvé.

9.3.2. Haabiztosítóésabiztosítottugyanabbanazeljárás-
banérvényesítiigényét,ésakártérítéskéntbefolytér-
tékmindkettôjükkövetelésétnemfedezi,abiztosított
elsôbbségetélvez.

9.4. Kizárások:
Jelenbiztosításszempontjábólnemminôsülbiztosítá-
sieseménynekésabiztosítónemnyújtszolgáltatást,
amennyiben:
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a) a kár szabálytalan parkolás során vagy azzal
összefüggésbenkövetkezettbe,

b) akárnemajelenszerzôdésidôbelihatályaalatt
következettbe,

c) azismeretlenvagyszerzôdésenkívüliszemélyál-
tal okozott kár, rendôrségi jegyzôkönyvvel, felje-
lentésselnemalátámasztott,

d) akárbiztosítottgépjármûneknemminôsülôjármû-
benkeletkezett,

e) a kár nemMagyarország közigazgatási határain
belülkeletkezett,

f) akáragépjármûnemrendeltetésszerûhasznála-
táravisszavezethetôokokmiattkövetkezettbe,

g) akárnemvéletlenés/vagybalesetszerûenkövet-
kezettbe(pl.mûszakimeghibásodásstb.)

h) akártermészetiesemények(pl.elemikárok,jég-
esô, földrengés, felhôszakadás, árvíz stb.)miatt
következettbe,

i) a kár a biztosított gépjármûre szerelt kiegészítô
tartozékokban(pl.tetôcsomagtartó,tetôboxstb.),
hatóságilagnemengedélyezett felszerelésekben
(pl.vonóhorogstb.)következettbe,

j) a kár a biztosított gépjármûhöz kapcsolt vontat-
mányokban (pl.utánfutó, lakókocsi stb.) keletke-
zett,

k) akárabiztosítottgépjármûbôleltulajdonítottbár-
melydologvagyvagyontárgy,vagyezekmegron-
gálódásamiattkövetkezettbe,

l) akárabiztosítottgépjármûkorábbiszakszerûtlen
javítása,szerelésemiattkövetkezettbe,

m) akárabiztosítottgépjármûgyári,gyártásihibáira
visszavezethetôokmiattkövetkezettbe,

n) a kár a biztosított gépjármû avultságával, rend-
szeres karbantartásánakelmulasztásával okozati
összefüggésbenkövetkezettbe,

o) abiztosítottgépjármûbetörténôbe-és/vagykipa-
kolás,rakodássoránkövetkezettbe,

p) akárabiztosítottgépjármûvel/gépjármûvönszál-
lítottvagyontárgyakbankövetkezettbe,

q) akárabiztosítottgépjármûvön/gépjármûbenszál-
lított vagyontárgyak elmozdulása, szakszerûtlen
rögzítésemiattkövetkezettbe,

r) akáragépjármûsporteszközkénttörténôhaszná-
lata,versenyzés,vagyversenyrevalófelkészülés
során,vagyilyeneseményekkelösszefüggésben
keletkezett.

10. ÁL TA LÁ NOS KI ZÁ RÁ SOK

10.1. Nemtérítiabiztosítóabiztosításieseménnyelközvet-
lenülokozatiösszefüggésbenemhozhatókövetkez-
ményikárokat.

10.2. Nem téríti a biztosító bármelymás, jelen szerzôdés
hatálybalépéstmegelôzôenkötöttbiztosítási szerzô-
désáltalfedezettkárokat.

10.3. Nemtérítiabiztosítóazokatakárokat,amelyekoka
közvetlenül,vagyközvetve,egészben,vagyrészben:

a) háború,polgárháború,katonaierônemzetközial-
kalmazása,harcieszköz,vagyhadianyagfelhasz-
nálásánakkövetkezménye,

b) polgárizavargás,sztrájk,felkelés,zendülés,foszto-
gatás,egyéberôszakoscselekménykövetkezménye,

c) bármelytüntetés,terrorizmus,ideértvemindenolyan
cselekményt is,melyetvalamely tényleges,vagy
várhatóanbekövetkezô terrorcselekménymeghiú-
sítása,vagyazazellenivédekezéssorántesznek,

d) nukleáris,mérgezôbiológiai,vagyvegyianyagok
olyankibocsátása,kiszökése,amelyközvetlenül,
vagyközvetvenukleárissugárzást,radioaktívve-
gyi,biológiaiszennyezésteredményez.

10.4. Nem téríti a biztosító a gépjármûhasználat kiesése
miattfelmerültköltségeket(pl.elmaradthaszon,gép-
jármûbérlésstb.).

10.5. Nemtérítimegabiztosítóaztakárt,amelyazeredeti-
velnemmegegyezôminôségûelem,anyag,alkatrész
stb.beépítése,vagyegyébokmiatt,azesztétikaiér-
tékcsökkenésbôladódik.

10.6. Nemtérítimegabiztosítóalejártforgalmiengedéllyel
közlekedô,a forgalombólkivontvagyérvényesGFB
fedezettelnem rendelkezôgépjármûvekbenkeletke-
zettkárokat.

10.7. Nemtérítimegabiztosítóakárt,amennyibenabizto-
sítottgépjármûkártokozóvezetôjeakáreseménybe-
következésekornemrendelkezettazadott jármûve-
zetésre jogosító érvényes vezetôi engedéllyel, vagy
azadottjármûvezetésétkizáró,jármûvezetéstôleltil-
táshatályaalattvolt,vagyszünetelta jármûvezetési
jogosultsága.

10.8. Nemtérítimegabiztosítóakárt,amennyibenaz,az
üzembentartótudta,vagyhozzájárulásanélkülveze-
tett,vagy jogtalanulhasználatbavettbiztosítottgép-
jármûbenkeletkezett.

11. A SZER ZÔ DÔ/BIZTOSÍTOTT
KÖTELEZETTSÉGEI

KÖZLÉSIÉSVÁLTOZÁSBEJELENTÉSIKÖTELEZETTSÉG

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

11.2. Szerzôdôfélkötelesaszerzôdéskötéskorabiztosítás
elvállalásaszempontjábóllényegesmindenolyankö-
rülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy
ismerniekellett.Lényegesnektekinthetômindazakö-
rülmény,amelyekrevonatkozóanabiztosításiajánla-
ton, illetve az ahhoz kapcsolódó adatlapon kérdés
szerepel.Abiztosítóírásbanközöltkérdéseireadott,
a valóságnak megfelelô válaszokkal a szerzôdô fél
közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések
megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti
aközlésikötelezettségmegsértését.
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11.3. Szerzôdôfélkötelesalényegeskörülményekváltozá-
sátabiztosítónakírásbanbejelenteni.Aközlésrevagy
aváltozásbejelentéséreirányulókötelezettségmeg-
sértéseeseténabiztosítókötelezettségenemállbe,
kivéve,haaszerzôdôfélbizonyítja,hogyazelhallga-
tott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a
szerzôdéskötéskorismerte,vagyaznemhatottközre
abiztosításieseménybekövetkeztében.

KÁRMEGELÔZÉSI,KÁRENYHÍTÉSIKÖTELEZETTSÉG

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

a) AbiztosítottmindenkorkötelesaKRESZszabá-
lyainakéselôírásainakmegfelelôenközlekedni.

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

KÁRBEJELENTÉSIKÖTELEZETTSÉG

11.5. Abiztosításieseményt(káreseményt)atudomásraju-
tástkövetôen,lehetôségszerintazonnaljelentenikell
aterületilegilletékesrendôrhatóságnak,majdeztkö-
vetôen,legfeljebb2naponbelülbekelljelenteniabiz-
tosítónakis.

11.6. A kárigény érvényesítéséhez az alábbi dokumentu-
mokatkellcsatolni:

a) hiánytalanulkitöltöttkárbejelentôlap,
b) rendôrségi feljelentés és/vagy helyszíni jegyzô-

könyv,igazolásmásolata(ismeretlenvagyszerzô-
désenkívülikárokozóesetén),

c) káreseményrészletesleírása,ahelyszínésakár-
esemény idôpontjának pontos megjelölésével
(biztosított gépjármûvezetôjeáltal okozott, saját
hibáskárokesetén)

d) a keletkezett sérülés jellegének és mértékének
pontosleírása,

e) agépjármûvezetôírásbelinyilatkozataarravonat-
kozólag,hogyakáreseményhelyszínénaparko-
lás szabályszerûen a vonatkozó elôírásoknak
megfelelôentörtént,

f) amennyibenrendelkezésreáll,aparkolástényét,
helyszínét,idôpontjátigazolóbizonylatok(pl.par-
kolójegyekstb.),

g) sajáthibáskárokozáseseténamásik jármûben/
vagyontárgyban okozott GFB kár kárbejelentô
nyomtatványánakmásolata,

h) fényképek
•akárhelyszínrôl,
•abiztosítottgépjármûrôl,
•a keletkezett sérülésrôl, a biztosított gépjármû
azonosíthatóságát is lehetôvémódon(pl.olyan
szögbôl készített felvétel, amelyen lehetôség

szerintegyszerre láthatóabiztosítottgépjármû
forgalmirendszámaésakeletkezettsérülésis)

i) abiztosítottgépjármûérvényesforgalmiengedé-
lyénekmásolata,

j) abiztosítottgépjármûvezetôjénekvezetôienge-
délymásolata,

k) a biztosított gépjármû érvényesGFB biztosítójá-
nakésszerzôdésazonosítójánakmegjelölése,

l) amennyibenatulajdonos/üzembentartórendelke-
zikcascovagybármelymásbiztosítással,abizto-
sító,illetveszerzôdésazonosítómegadása.

11.6.1. Abiztosító szolgáltatása teljesítésénekesedékessé-
gét csak olyan okirat bemutatásától teheti függôvé,
amelyabiztosításieseménybekövetkezésénekigazo-
lásához,illetveateljesítendôszolgáltatásmértékének
meghatározásáhozszükséges.Abiztosításiszolgálta-
tás teljesítésénekesedékességétabejelentettbizto-
sításieseménytekintetébenindultszabálysértésieljá-
rásjogerôsbefejezéséhez,illetveabüntetôeljárásnak
abíróságjogerôsügydöntôhatározatávalvagyvégle-
gesséváltnemügydöntôvégzésével történôbefeje-
zéséhez,valamintazügyészségnekvagyanyomozó
hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy
közvetítôieljáráscéljábóltörténôfelfüggesztésrôlszó-
ló, illetve további jogorvoslattalnem támadhatóeljá-
rástmegszüntetôhatározatameghozataláhozabizto-
sítónemkötheti.

ÁLLAPOTMEGÔRZÉSIKÖTELEZETTSÉG

11.7. Abiztosításieseménybekövetkezteutánakárfelmé-
réséig,demaximumabejelentésétôlszámítottötödik
napig,akárosodottvagyontárgyállapotáncsakakár-
enyhítéshezszükségesmértékbenlehetváltoztatni.

11.8. Nemállbeabiztosítószolgáltatásikötelezettsége,ha
amegengedettnélnagyobbmértékûváltoztatáskövet-
keztében a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
elbírálásaszempontjábóllényegeskörülményekkide-
ríthetetlennéváltak.

12. A BIZ TO SÍ TÓ KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

ABIZTOSÍTóTÁJÉKOZTATÁSIKÖTELEZETTSÉGE

12.1. Abiztosítóaszerzôdô,illetvebiztosítottkezdeménye-
zésérekötelestájékoztatástadni:

a) a szerzôdés adatairól – a szerzôdô ilyen irányú
megkeresésekor,haladéktalanul;

b) abejelentettkárokrendezésénekstátuszáról–a
károsultilyenirányúmegkeresésekor,haladékta-
lanul,illetveakárrendezéstartamaalatt,rendsze-
resen;

c) a folyamatban lévô kárkifizetésekrôl, illetveezek
esetlegesakadályairól–azakadályfelmerülése-
korhaladéktalanul.
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SZOLGÁLTATÁSIKÖTELEZETTSÉG

12.2. Jelenszerzôdésvonatkozásábanbiztosításiesemény-
nekminôsülô károkat a biztosító a hozzá benyújtott
dokumentumokalapján,abeépítettújalkatrészekér-
téknövelôhatásánakfigyelembevételéveltérítimeg,a
károsodottalkatrészkáridôpontiavult(valóságos)ér-
tékén,maximumabiztosításiösszegmértékéig.

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

12.4. Aszolgáltatástkövetôenabiztosítójogosultutólagos
szemlére,azelvégzettjavításokésújalkatrészekbe-
építésellenôrzésére.

12.5. Abiztosítószolgáltatásaitforintban,akárbejelentéssel
egyidejûleg megadott bankszámlaszámra, vagy lak-
címretörténôutalássalteljesíti.

ASZOLGÁLTATÁSIKÖTELEZETTSÉGKORLÁTOZÁSA

12.6. Amennyibenegyadottbiztosításiidôszakbanmártör-
téntolyankifizetés,amelyrevonatkozóanabiztosított
kárigénytnyújtottbeabiztosítóhoz,azebbenabizto-
sítási idôszakbanbekövetkezett továbbikároktéríté-
sétabiztosítóamegmaradtbiztosításiösszegerejéig
nyújtja.

12.7. Aszolgáltatásiösszegbôlmindenesetbenlevonásra
kerüla felhasználható (hasznosítható)maradványok
értéke,valamintazegyébmódonmegtérültösszeg.

12.8. Amennyibenakáreseményelôttiállapotakárosodot-
talmegegyezômûszakiparaméterekkelegyenértékû
módon(pl.technológiaváltásmiatt)márnemállítható
helyre,akkorabiztosítóakorszerûbbtechnológiaér-
téknövelôhatásátakártérítésiösszegbôllevonja.

ASZOLGÁLTATÁSIKÖTELEZETTSÉGHATÁRIDEJE

12.9. Abiztosítószolgáltatásikötelezettségétakáresemény
elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérke-
zésétôlszámítotttizenötnaponbelülteljesíti.

KÖZREHATÁS

12.10. Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási
eseményenkívülegyéb,mástényezôisközrehatott,
abiztosítóakártolyanmértékbentérítimeg,amilyen
mértékbenazabiztosításieseménnyelösszefüggés-
benáll.

13. MEN TE SÜ LÉS

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

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

c)abiztosítottjogiszemélyügyvezetésénekvagyszak-
maivezetésénekvezetôbeosztásútisztségviselôje
vagyabiztosítottvagyontárgykezelésérejogosított
tagja,munkavállalójavagymegbízottjaokozta.

13.2. Mentesülabiztosítószolgáltatásikötelezettségealól,
habizonyítja,hogyakártabiztosított, illetveaszer-
zôdô kármegelôzési vagy kárenyhítési kötelezettsé-
génekmegszegésévelokozta.

14. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

14.1. Jelen biztosítás Általános és Különös feltételeiben
nemszabályozott kérdésekbena6:63. § (5) bekez-
déskivételévelaPolgáriTörvénykönyv,továbbáaha-
tályosmagyarjogszabályaiazirányadók.

14.2. AzÁltalánosésKülönösfeltételekbenisegyarántsza-
bályozottak eltérése esetén a Különös feltételekben
foglaltakazirányadók.

14.3. AmennyibenaKülönösfeltételekmáskéntnemrendel-
keznek,jelenbiztosításiszerzôdésalapjánkeletkezett
kártérítési igények a káresemény bekövetkezésétôl
számítottegyévalattévülnekel.

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

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

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

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

APénzügyiBékéltetôTestületeljárásamegindításának
feltétele,hogyatermészetesszemélyfogyasztóelô-
zetesenabiztosítóvalközvetlenülmegkíséreljeavi-
tásügyrendezését.

14.6. A fogyasztóvédelmi rendelkezésekmegsértéseese-
ténazMNB-hezlehetfordulnipanasszal.

Levelezésicím:H-1534Budapest,BKKP,Pf.777.
Telefon:+36(80)203-776
E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu
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14.7. Afentiekbenrészletezettlehetôségekentúlafelekbí-
rósághozisfordulhatnak,illetvetermészetesszemély
fogyasztónaknemminôsülô félcsakbírósághoz for-
dulhat.

14.8. AbiztosítófelügyeletiszerveaMagyarNemzetiBank
(MNB).

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

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

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

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

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

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

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

14.15. Abiztosítóaszemélyesadatokat,továbbáazegész-
ségügyi állapottal közvetlenül összefüggô, általa ke-

zelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának
idején,valamintazonidôtartamalattkezelheti,amed-
digabiztosításijogviszonnyalkapcsolatbanigényér-
vényesíthetô.

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

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

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

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

a) afeladatkörébeneljáróFelügyelettel,
b) azelôkészítôeljárástfolytatószervvel,anyomozó
hatósággalésazügyészséggel,

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

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá
azáltalakirendeltszakértôvel,

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

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá-
lattal,

g) afeladatkörébeneljáróGazdaságiVersenyhivatal-
lal,

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

j) a törvényben meghatározott feltételek megléte
eseténa titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervvel,
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k) aviszontbiztosítóval,acsoportmásikvállalkozásá-
val, valamint együttbiztosítás esetén a kockázat-
vállalóbiztosítókkal,

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

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

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

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

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

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

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

t) afelszámolószervezeteketnyilvántartóhatósággal

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

14.19. Abiztosításititoktartásikötelezettségazeljáráskere-
ténkívülafentmeghatározottszervekalkalmazottai-
raiskiterjed.

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

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

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

14.21. Abiztosítóa14.18.illetvea14.20.pontokban,aBit.
a137.§-ban,a138.§-banésa140.§-banmeghatá-
rozottesetekbenésszervezetekfeléazügyfeleksze-
mélyesadataittovábbíthatja.

14.22. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
állfennabbanazesetben,ha

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

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

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

14.24. Abiztosításititokmegtartásánakkötelezettségenem
áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intéz-
ménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredô
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követeléshezkapcsolódóbiztosításiszerzôdésvonat-
kozásában,haapénzügyiintézményírásbelimegke-
reséssel fordulabiztosítóhoz,amely tartalmazzaaz
ügyfélnevétvagyabiztosításiszerzôdésmegjelölését,
akértadatokfajtáját,azadatkéréscéljátésjogalapját.

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

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

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

a) haabiztosítóügyfele(atovábbiakban:adatalany)
ahhozírásbanhozzájárult,vagy

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

Abiztosításititoknakminôsülôadatoknakmásiktag-
állambatörténôtovábbításaeseténabelföldretörténô
adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell al-
kalmazni.

14.27. Nemjelentiabiztosításititokésazüzletititoksérelmét
afelügyeletiellenôrzésieljárássoránacsoportfelügye-
letesetébenacsoportvizsgálati jelentésnekapénz-
ügyicsoportirányítótagjarészéretörténôátadása.

14.28. Nemjelentiabiztosításititoksérelmét

a) azolyanösszesítettadatokszolgáltatása,amely-
bôlazegyesügyfelekszemélyevagyüzletiadata
nemállapíthatómeg,

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

c) ajogalkotásmegalapozásaésahatásvizsgálatok
elvégzésecéljábólaminiszterrészéreszemélyes
adatnaknemminôsülôadatokátadása,

d) apénzügyikonglomerátumokkiegészítôfelügyele-
térôlszólótörvénybenfoglaltrendelkezésektelje-
sítéseérdekébentörténôadatátadás.

Fentiekbenmeghatározottadatokátadásátabiztosí-
tóabiztosításititokvédelmérehivatkozvanemtagad-
hatjameg.

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

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

14.31. ABit.150.§alapjánabiztosítókjelenbiztosításiszer-
zôdésvonatkozásában–aveszélyközösségérdekei-
nekamegóvásaérdekében–aszolgáltatásokjogsza-
bályoknak és szerzôdésnekmegfelelô teljesítése, a
biztosítási szerzôdésekkel kapcsolatos visszaélések
kiszûrésecéljábólközösadatbázist(atovábbiakban:
Adatbázis)hozhatnaklétre,amelytartalmazza

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

d) abiztosítómegnevezésétésabiztosítást igazoló
okiratszámát.

14.32. Abiztosítóa14.31.pontbanmeghatározottadatokat
azadatkeletkezésétkövetôharmincnaponbelül to-
vábbítjaazAdatbázisba.

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

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

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

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

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

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

14.39. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,

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

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

c) törvénybenmeghatározottegyébesetben.

14.40. Abiztosítóazérintetttiltakozástakérelembenyújtásá-
tólszámított legrövidebb idônbelül,de legfeljebb15
napon belül megvizsgálja, annakmegalapozottsága
kérdésébendöntésthoz,ésdöntésérôlakérelmezôt
írásbantájékoztatja.Amennyibenabiztosítóazérin-
tett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
azadatkezelést–beleértveatovábbiadatfelvételtés
adattovábbítást is–megszünteti,ésazadatokatzá-

rolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannakalap-
ján tett intézkedésekrôl értesítimindazokat, akik ré-
széreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkoráb-
bantovábbította,ésakikkötelesekintézkedniatilta-
kozásijogérvényesítéseérdekében.

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

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

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

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

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

14.46. Azelhunytszeméllyelkapcsolatbahozhatóadatokte-
kintetébenazérintettjogaitazelhunytörököse,illetve
abiztosításiszerzôdésbennevesítettjogosultisgya-
korolhatja.

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


