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Tisz telt Ügy fe lünk!

Je len tá jé koz ta tónk ban sze ret nénk Ön nek rö vi den be mu tat -
ni a Kö BE Munkanélküliségi biztosítását. Cé lunk, hogy egy -
ér tel mû en és köz ért he tô mó don nyújt sunk tá jé koz ta tást egye -
sü le tünk rôl, a biz to sí tó szol gál ta tá sá nak lé nye gé rôl, kü lö nö -
sen nagy hang súlyt fek tet ve a spe ci a li tá sok ra és az eset le ge -
sen al kal ma zott kor lá to zá sok ra. Sze ret nénk át te kin tést ad ni
to váb bá ar ról, hogy mi lyen ele me ket tar tal maz, és ho gyan
mû kö dik a biz to sí tás, pon to san mi re kell fi gyel nie a szer zô dés
meg kö té se kor, majd ké sôbb a szer zô dés tar ta ma alatt.

Fon tos azon ban, hogy ez az Ügy fél tá jé koz ta tó nem he lyet te -
sí ti a biz to sí tá si fel té te le ket, ezért kér jük, hogy je len tá jé koz -
ta tá sunk kal együtt – le he tô ség sze rint – a biz to sí tá si fel té -
tele ket is ol vas sa át. A biz to sí tá si szer zô dés fon tos ele me
továb bá az Ön – szóban, vagy írásban tett – biz to sí tá si aján -
la ta alap ján ki ál lí tott köt vény, amely szer zô dé se konk rét,
egye di ada ta it rög zí ti. Amennyi ben bár mi lyen to váb bi kér dé -
se me rül ne fel a biz to sí tás sal kap cso lat ban, te le fo nos ügy fél -
szol gá la tun kon (+36 (1) 433-1180) szí ve sen ál lunk ren del ke -
zé sé re.

1. A biz to sí tó

Név: KöBE Közép-európai
Kölcsönös Biz to sí tó Egye sü let

Szék he lye: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.
Le ve le zé si cím: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Internet: www.kobe.hu
E-mail: kobe@kobe.hu

admin@kobe.hu (adminisztrációs ügyek)
kar@kobe.hu (kárrendezés)

Telefon: +36 (1) 433-1180
Jo gi for ma: Egye sü let
Nyilvántartási  szám: 01-02-0007283
Fe lü gye le ti szerv: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Székhely: 1054 Bp., Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: 1850 Budapest
Telefon: +36 (1) 428-2600
Telefax: +36 (1) 429-8000
E-mail: info@mnb.hu
web: http://felugyelet.mnb.hu 
Web: http://www.mnb.hu/felugyelet
Az MNB Ügyfélszolgálatának
címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 
levélcíme: 1534 Bp. BKKP Pf. 777.
telefonszáma +36 (80) 203 776

2. A biz to sí tás

A Kö BE Mun ka nél kü li sé gi biz to sí tá sa két biz to sí tá si mo dult
és össze sen négy kü lön bö zô biz to sí tá si ese ményt (kockáza -
tot) tar tal maz. A mun ka nél kü li sé gi mo dul ha tá lya alap ve tô en
a Ma gyar or szá gon be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mé nyek re, a

ki egé szí tô mo dul ha tá lya pe dig, a vi lág bár mely or szá gá ban
be kö vet ke zett ese mé nyek re nyújt biztosítási vé del met.

Biz to sí tá si szer zô dés alap ján a biz to sí tó kö te les a szer zô -
dés ben meg ha tá ro zott koc ká zat ra fe de ze tet nyúj ta ni, és a
koc ká zat vi se lés kez de tét kö ve tô en be kö vet ke zô biz to sí tá si
ese mény be kö vet ke zé se ese tén a szer zô dés ben meg ha tá -
ro zott szol gál ta tást tel je sí te ni; a biz to sí tó val szer zô dô fél díj
fi ze té sé re kö te les.

3. A biz to sí tá si tar tam, évforduló

A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zat lan tar ta mú.

A tar ta mon be lü li biz to sí tá si idô szak egy év, a biz to sí tá si év -
for du ló min den év ben a szerzôdés technikai kez detének
naptári napja.

4. Koc ká zat vi se lés kez de te

A biz to sí tó egyes biztosítási események vonatkozá sá ban te -
kin tett koc ká zat vi se lé sé nek (ve szély vi se lé sé nek) kez de te az
az idô pont, amely tôl kez dô dô en a biz to sító át vál lal ja a biz to -
sí tá si szer zô dés ben meg ha tá ro zott egyes koc ká za to kat. Koc -
ká zat vi se lés ki zá ró lag ér vé nye sen lét re jött, és hatályba is lé -
pett szer zô dés ese té ben in dul hat meg.

A koc ká zat vi se lés leg ko ráb bi kez de te a mun ka nél kü li sé gi
elem, va la mint a ki egé szí tô fe de zet ként igé nyel he tô ke re sô -
kép te len sé gi ese mény te kin te té ben, a vonatkozó vá ra ko zá si
idô el tel tét kö ve tô nap nul la (0.00) órá ja, ki egé szí tô ba le se ti
ha lál és ba le se ti rok kant ság ese tén az aján lattétel napját kö -
ve tô nap nul la (0.00) órá ja.

5. Kockázatviselés vége

Fo gyasz tó nak mi nô sü lô szer zô dô (természetes személy) ál -
tal kö tött szer zô dés va la mennyi ele mé re vo nat ko zó koc ká zat -
vi se lés egy szer re meg szû nik:

a) a biz to sí tott ha lá la ese tén,
b) a rok kant ság ra meg ha tá ro zott tel jes biz to sí tá si összeg

ki fi ze té sé vel,
c) az alap fe de zet (mun ka nél kü li ség) ér dek mú lás mi at ti meg -

szû né sé vel, a meg szû nés nap ján, 24 óra kor,
d) az alap fe de zet – biz to sí tott nyug díj ba vo nu lá sa, vagy kor -

ked vez mé nyes nyug díj ba vo nu lá sa mi att be kö vet ke zett
– meg szû né sé vel, a bekövetkezés nap ján, 24 óra kor,

e) a biz to sí tá si szer zô dés Általános feltételeinek 7. pont já -
ban rög zí tett, bármely meg szû né si ok be kö vet ke zé sé vel,

f) a Kü lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott egyéb ese tek ben.

Cso por tos szer zô dés ese tén, az egyes biz to sí tot tak vo nat ko -
zá sá ban a fe de zet va la mennyi ele mé re vo nat ko zó koc ká zat -
vi se lés egy szer re meg szû nik:

Ügyféltájékoztató
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a) a biz to sí tott ha lá la ese tén,
b) a rok kant ság ra meg ha tá ro zott tel jes biz to sí tá si összeg

ki fi ze té sé vel,
c) a biz to sí tott szer zô dés kö tés hez tör té nô hoz zá já ru lá sá nak

vissza vo ná sá val, a vissza vo nás nap ján 24 óra kor,
d) az adott biz to sí tott ra vo nat ko zó alap fe de zet (mun ka nél -

kü li ség) ér dek mú lás mi at ti meg szû né sé vel, a meg szû nés
nap ján, 24 óra kor,

e) az adott biz to sí tott ra vo nat ko zó alap fe de zet (mun ka nél -
kü li ség) – biz to sí tott nyug díj ba vo nu lá sa, vagy kor ked vez -
mé nyes nyug díj ba vo nu lá sa mi att be kö vet ke zett – meg -
szû né sé vel, a bekövetkezés nap ján, 24 óra kor,

f) a biz to sí tá si szer zô dés Általános feltételeinek 7. pont já -
ban rög zí tett, bármely meg szû né si ok be kö vet ke zé sé vel,

g) a Kü lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott egyéb ese tek ben.

6. Biz to sí tá si ese mé nyek

A biz to sí tá si szer zô dés egy alap és egy ki egé szí tô mo dult
tar tal maz, az aláb bi ak sze rint:

a) Alap mo dul:
• Mun ka nél kü li ség

b) Ki egé szí tô mo du l:
• Ba le se tbiztosítás

- Ba le se ti ere de tû ha lál
- Ba le se ti ere de tû rok kant ság

• Ke re sô kép te len sé gi biztosítás

A mun ka nél kü li sé gi koc ká za tot tar tal ma zó alap mo dul önál ló -
an is meg köt he tô. A ba le se ti- és ke re sô kép te len sé gi elemet
is tartalmazó kiegészítô modul azon ban munkanélküliségi
elem nélkül nem vá laszt ha tó.

7. A biz to sí tó szol gál ta tá sai

Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó leg -
fel jebb a biz to sí tá si szerzôdésben meghatározott össze get
fi ze ti meg, a Kü lö nös fel té te lek ben rész le te zett sza bá lyok
alap ján.

Mun ka nél kü li sé gi, il let ve ke re sô kép te len sé gi ese mény be kö -
vet ke zé se kor ha vi já ra dék for má já ban tel je sít a biz to sí tó a
vo nat ko zó ön ré sze se dé si idô szak le já ra tát kö ve tô en, a mun -
ka nél kü li sé gi, il let ve ke re sô kép te len sé gi ál la pot fenn ál lá sá -
nak vé gé ig, de leg fel jebb az adott ese mény hez meg ha tá ro -
zott szol gál ta tá si tar tam tel jes ki fu tá sá ig.

Ba le se ti ha lál be kö vet ke zé se kor a biz to sí tó a biztosítási szer -
zôdésben meghatározott, ak tu á lis biz to sí tá si össze get fi ze ti
meg.

A biz to sí tott ba le se tet kö ve tô 2 éven be lül meg ál la pí tott
100%-os ba le se ti rok kant sá ga ese tén az ak tu á lis biz to sí tá si
össze get fi ze ti ki a biz to sí tó a szol gál ta tás ra jo go sult ré szé re.

Amennyi ben a ba le set bôl ere dô ál lan dó egész ség ká ro so dás
mér té ke a ba le se tet kö ve tô 2 éven be lül a 2%-ot el éri, il let ve
meg ha lad ja, a 100%-os rok kant ság ese té re meg ál la pí tott
biz to sí tá si összeg nek az ál lan dó egész ség ká ro so dás mér té -
ké vel azo nos szá za lé kát fi ze ti a biz to sí tó.

Amennyi ben a ba le set bôl szár ma zó ál lan dó egész ség ká ro -
so dás mér té ke nem éri el a 2%-ot, a 100%-os rok kant ság
ese té re meg ál la pí tott biz to sí tá si összeg 1%-át, leg fel jebb
azon ban 50 000 Ft-ot fi zet a biz to sító.

8. A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak kor lá to zá sa

Amennyi ben a biz to sí tott éle té ben ese dé kes va la mely szol -
gál ta tás ra nem a biz to sí tott jo go sult és a biz to sí tá si ese mény
a ked vez mé nye zett szán dé kos ma ga tar tá sá val köz vet le nül
oko za ti össze füg gés be hoz ha tó an kö vet ke zik be, úgy a biz -
to sí tó szol gál ta tá sá ra a ked vez mé nye zett he lyett a biz to sí -
tott válik jogosulttá.

A biz to sí tó a rok kant sá gi biz to sí tá si ese mény kap csán tel je -
sí tett szol gál ta tá sa – füg get le nül a vo nat ko zó %-ér ték alap ján
meg ál la pí tott összeg tôl és az adott biz to sí tá si idô sza kon be -
lül be kö vet ke zett ese mé nyek szá má tól – nem ha lad hat ja
meg a vo nat ko zó biz to sí tá si idô szak ban ak tu á lis biz to sí tá si
összeg 100%-át.

Has fa li és lá gyék sérv ese tén a biz to sí tó ki zá ró lag ak kor tel je -
sít szol gál ta tást, ha a sér vet kí vül rôl jö vô be ha tás okoz ta és
az nem örök lött té nye zôk (adott sá gok) kö vet kez mé nye ként
ke let ke zett.

Porc ko rong sérv ese tén a biz to sí tó ki zá ró lag ak kor tel je sít
szol gál ta tást, ha az a ge rinc osz lo pot ért köz vet len me cha ni -
kus be ha tás, nem pe dig egy ko ráb bi be teg ség sú lyos bo dá -
sá nak kö vet kez mé nye.

Bel sô szer vi vér zés és agy vér zés ese tén a biz to sí tó ki zá ró lag
ak kor tel je sít szol gál ta tást, ha azt a je len fel té te lek sze rint
ba le set nek mi nô sü lô ese mény okoz za.

Pszi chi kai re ak ci ók okoz ta kó ros za va rok ese tén a biz to sí tó
ki zá ró lag ak kor tel je sít szol gál ta tást, ha azt a je len fel té te lek
sze rint ba le set nek mi nô sü lô ese mény okoz za.

9. A díj fi ze tés

A biz to sí tás dí ját a biz to sí tó biz to sí tá si idô sza kon ként ha tá -
roz za meg.

A fo gyasz tói biz to sí tá si szer zô dés éves dí ja a biz to sí tott sze -
mély egy koc ká za ti nap ra ju tó (egész fo rint ra ke re kí tett) na -
pi dí já nak és az adott biz to sí tá si idô szak koc ká za ti nap jai
szá má nak szor za ta.

A fo gyasz tói szer zô dés nek nem mi nô sü lô cso por tos szer zô -
dés tel jes éves dí ja egy adott koc ká za ti cso port egy biz to sí -
tott já nak egy koc ká za ti nap ra ju tó (egész fo rint ra ke re kí tett)
dí ja alap ján szá mí tott és az adott cso port lét szá má nak fi gye -
lem be vé te lé vel kal ku lált, koc ká za ti cso por ton ként össze sí -
tett rész dí jak össze ge.

A biz to sí tás éves dí jú, amely éves díj ha vonkénti, ne gyed -
éves rész le tek ben is meg fi zet he tô. A díj fi ze té si gya ko ri ság a
biztosítá si szerzôdésben ke rül meg ha tá ro zás ra.

Szer zô dô jo go sult az ál ta la a szer zô dés kö tés kor, vagy a
szer zô dés tar ta ma alatt vá lasz tott díj fi ze té si gya ko ri sá got és
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díj fi ze té si mó dot meg vál toz tat ni. A szer zô dô ál tal írás ban be -
nyúj tott mó do sí tá si igényt a biz to sí tó leg ko ráb ban a mó do sí -
tá si igény – a biz to sí tóhoz tör té nô – be ér ke zé sét kö ve tô har -
min ca dik nap utá ni el sô ese dé kes ség kor ér vé nye sí ti.

A biz to sí tás el sô dí ja az aján lattétel napján ese dé kes. Ha vi
díj fi ze té si gya ko ri ság ban tör tént meg ál la po dás ese tén, az el -
sô díj ként há rom ha vi dí jat kö te les meg fi zet ni a szer zô dô.

A biz to sí tás foly ta tó la gos dí ja min dig an nak az idô szak nak az
el sô nap ján ese dé kes, amely re a díj, vagy díj rész let vo nat -
ko zik.

Amennyi ben a biz to sí tott a biz to sí tás tar ta ma alatt vá ran dós -
sá vá lik, a szer zô dés vál to zat lan for má ban tör té nô meg tar tá -
sa, il let ve fel mon dá sa mel lett, a biz to sí tott nak le he tô sé ge van
a díj fi ze tés szü ne tel te té sé nek igény be vé te lé re is. Ilyen eset -
ben a díj fi ze té si kö te le zett ség a vá ran dós ság meg ál la pí tá sá -
nak nap já tól leg fel jebb a gyer mek egy éves ko rá ig szü ne tel -
tet he tô. A gyer mek egy éves ko rát kö ve tô na pon a díj fi ze té si
kö te le zett ség új ra ke let ke zik, a jogfolytonos szer zô dés, a
szü ne tel te tés meg kez dé se kor ha tá lyos tar ta lom mal él to vább.

A so ron kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak ra vo nat ko zó dí jat a
biz to sí tó kö te les a biz to sí tá si idô szak meg kez dé se elôtt leg -
alább hat van nap pal a szer zô dô tu do má sá ra hoz ni.

A biz to sí tó az adott biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká za ti té nye -
zôk, kár- és kár ren de zé si költ sé gek, kár gya ko ri sá gi és át lag -
kár ér té kek vál to zá sa, vagy a biz to sí tást érin tô köz ter hek
mér té ké nek vál to zá sa ese tén, a szer zô dés év for du ló já tól a
biz to sí tá si díj – biz to sí tá si összeg mó do sí tá sá val nem együtt
já ró – vál to zá sát is kez de mé nyez he ti.

A biz to sí tó a biz to sí tá si díj ilyen tí pu sú mó do sí tá sá ról a biz -
to sí tá si év vé gét leg alább 60 nap pal meg elô zô en írás ban ér -
te sí ti a szer zô dôt.

Amennyi ben a szer zô dô – a biz to sí tá si díj mó do sí tá sa mi att
– biz to sí tá si szer zô dé sét nem kí ván ja fenn tar ta ni, a szer zô -
dést a biz to sí tá si év for du lót leg alább 30 nap pal meg elô zô en
fel is mond hat ja.

Amennyi ben a szer zô dô a szer zô dés fen ti ek ben rész le te zett
díj mó do sí tá sát írás ban nem uta sít ja vissza, úgy azt a biz to -
sí tó el fo ga dott nak te kin ti.

Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó jo go -
sult a tel jes biz to sí tá si idô szak ra já ró dí jat le von ni az ese dé -
kes sé vá ló szol gál ta tá si összeg bôl.

A díjnemfizetéssel meg szûnt biz to sí tá si szer zô dést, a biz to -
sí tá si díj nak a meg szû nést kö ve tô, utó la gos meg fi ze té se
nem he lye zi új ra ha tály ba.

10. Re ak ti vá lás

A szer zô dés díjnemfizetéses meg szû né sét kö ve tô száz húsz
na pon be lül a fe lek a szer zô dést kö zös meg egye zés sel, az
el ma radt díj meg fi ze té sét kö ve tô en, új ra ér vény be he lyez he -
tik (re ak ti vá lás).

A biz to sí tó a biz to sí tá si fe de ze tet a meg szûnt szer zô dés fel -
té te lei sze rint hely re ál lít hat ja, fel té ve, hogy a ko ráb ban ese -
dé kes sé vált biz to sí tá si dí jat meg fi ze tik.

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az új ra ér vény be he lye zés és a
díj utó la gos meg fi ze té se ré vén sem ter jed ki a szer zô dés
meg szû né se és az új ra ér vény be he lye zé sé nek idô pont ja
kö zött el telt idô szak ra.

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

Amennyi ben a szer zô dés ha tá lya alatt, szer zô dô a szer zô dés
mó do sí tá sát kez de mé nye zi, a biz to sí tó a mó do sí tá si igényt
a biztosítóhoz tör té nô be ér ke zés tôl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül bí rál ja el.

A mó do sí tott fel té te lek sze rin ti koc ká zat vi se lés leg ko ráb ban
a mó do sí tá si igény a biz to sí tóhoz tör té nô be ér ke zé sét kö ve -
tô har min ca dik nap utá ni nap tá ri hó nap el sô nap já nak nul la
órá ja kor kez dôd het meg, amen nyi ben a mó do sí tás ha tály ba -
lé pé sé nek nap já ig az eset le ges több let dí jat meg fi zet ték és
a biz to sí tó a mó do sí tást el fo gad ta.

Amennyi ben a biz to sí tó csak a szer zô dés kö tés után sze rez
tu do mást a szer zô dés kö tés kor már fenn állt kö rül mé nyek rôl,
il let ve a koc ká zat el vál la lá sát érin tô lé nye ges kö rül mé nyek -
rôl, to váb bá, ha a szer zô dés ben meg ha tá ro zott lé nye ges kö -
rül mé nyek vál to zá sát köz lik ve le és a szer zô dés lét re jöt tét,
vagy a változásbejelentési kö te le zett ség ha tár ide jét kö ve tô 5
év még nem telt el, ti zen öt na pon be lül írás ban ja vas la tot te -
het a szer zô dés mó do sí tá sá ra, il le tô leg – ha a koc ká za tot a
fel té te lek ér tel mé ben nem vál lal ja – a szer zô dést har minc
nap ra írás ban fel mond hat ja.

Lé nye ges kö rül mé nynek mi nô sül kü lö nö sen, de nem ki zá ró -
la go san például a mun kál ta tó sze mé lyé nek, vagy a net tó jö -
ve delem jelen szerzôdésben is megje lölt szint jé nek 10%-ot
meg ha la dó mér té kû vál to zá sa.

Amennyi ben a szer zô dô fél a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad -
ja el, vagy ar ra, an nak kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 15 na pon
be lül nem vá la szol, a szer zô dés a mó do sí tó ja vas lat köz lé -
sé tôl szá mí tott 30. na pon meg szû nik, ha a biz to sí tó er re a
kö vet kez mény re a mó do sí tó ja vas lat meg té te le kor a szer zô -
dô fél fi gyel mét fel hív ta.

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

A biz to sí tá si szer zô dés meg szûn het:
• év for du ló ra tör té nô fel mon dás sal,
• díjnemfizetéssel,
• biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel,
• kor el érés sel,
• biz to sí tá si összeg tel jes ki fi ze té sé vel,
• ér dek mú lás sal, lehetetlenüléssel,
• a biz to sí tott hoz zá já ru lá sá nak vissza vo ná sá val,
• kö zös meg egye zés sel.

Évfordulóratörténôfelmondás

A biz to sí tá si szer zô dés írás ban, a biz to sí tá si idô szak vé gé re
mond ha tó fel. A fel mon dá si idô 30 nap. Fel mon dás ese tén a
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szer zô dés és a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si idô -
szak utol só nap ján, hu szon négy (24.00) óra kor – ma ra dék -
jo gok nél kül – meg szû nik.

Díjnemfizetés

Amennyi ben az ese dé kes biz to sí tá si dí jat nem fi ze tik meg, a
biz to sí tó – a kö vet kez mé nyek re tör té nô fi gyel mez te tés mel -
lett – a szer zô dô fe let a fel szó lí tás el kül dé sé tôl szá mí tott har -
minc na pos pót ha tár idô tû zé sé vel a tel je sí tés re írás ban fel -
hív ja. A pót ha tár idô ered mény te len el tel té vel a szer zô dés az
ese dé kes ség nap já ra vissza me nô ha tállyal meg szû nik, ki vé -
ve, ha a biz to sí tó a díj kö ve te lést ké se de lem nél kül, bí ró sá gi
úton ér vé nye sí ti. A szer zô dô elô ze tes fel ha tal ma zá sa alap -
ján a biz to sí tó – je len pont sze rin ti fel hí vá si kö te le zett sé gé -
nek – jo go sult a szer zô dô ál tal meg adott e-mail cím re kül dött
ér te sí tés út ján ele get ten ni.

Amennyi ben az ese dé kes díj nak csak egy ré szét fi zet ték
meg, és a biz to sí tó – a díj fi ze té si kö te le zett ség el mu lasz tá -
sá ra vo nat ko zó, fen ti ek ben rész le te zett sza bá lyok al kal ma -
zá sá val – ered mény te le nül hív ta fel a szer zô dô fe let a be fi ze -
tés ki egé szí té sé re, a szer zô dés vál to zat lan biz to sí tá si összeg -
gel, a be fi ze tett díj jal ará nyos idô tar tam ra ma rad fenn.

Cso por tos szer zô dés díj fi ze té si kö te le zett sé gé nek meg sér té -
se ese tén, a fe de zet va la mennyi biz to sí tott vo nat ko zá sá ban
vál to zat lan biz to sí tá si összeg gel, a meg fi ze tett tö re dék díj tö -
meg biz to sí tot tak szá má nak ará nyá ban egyen lô ré szek re fel -
osz tott há nya dá nak, az adott biz to sí tott ra ju tó díj el vá rás sal
ará nyos idô tar ta má ra ma rad fenn.

Biztosításieseménybekövetkezése

Amennyi ben a ba le se ti ha lál biz to sí tá si ese mény be kö vet ke -
zik, a biz to sí tá si szer zô dés, illetve csoportos szerzôdés ese -
tén a szerzôdés adott biztosítottra vonatkozó fedezete az
ese mény be kö vet ke zé sé nek nap ján meg szû nik.

Korelérés

A biz to sí tá si szer zô dés valamennyi esemény tekintetében,
adott biz to sí tott vo nat ko zá sá ban au to ma ti ku san meg szû nik
a biz to sí tott nyugdíjba vonulásával, de legkésôbb a bizto sí -
tott  65. élet évé nek be töl té sét kö ve tô biz to sí tá si év for du lón.

Biztosításiösszegteljeskifizetése

Ba le se ti rok kant ság be kö vet ke zé se kor a tel jes biz to sí tá si
összeg ki fi ze té sé vel a szer zô dés ma ra dék jo gok nél kül meg -
szû nik.

Érdekmúlás,lehetetlenülés

Amennyi ben a biztosító kockázatviselésének tartama alatt az
alap biz to sí tá si ese mény (munkanélküliség) be kö vet ke zé se
le he tet len né vált (pl. nyugdíjba vonulás, vagy rokkantnyugdí-
jazás miatt), illetve a biz to sí tá si ér dek meg szûnt, az ér dek mú -
lás nap já val a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se és egy ben a teljes
biz to sí tá si szer zô dés – biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se
nél kül – meg szû nik. A biz to sí tót eb ben az eset ben az ér dek -
mú lás nap já ig ese dé kes díj il le ti meg.

Spe ci á lis le he tet le nü lé si ok nak mi nô sül, amennyi ben a biz to -
sí tás tar ta ma alatt a biz to sí tott vá ran dós sá vá lik. Eb ben az
eset ben a biz to sí tott nak le he tô sé ge van a szer zô dés meg -
szün te té sé re. Vá ran dó sság mi at ti szer zô désmeg szû nés ese -
tén a biz to sí tót a vá ran dós ság meg ál la pí tá sá nak nap já ig já -
ró díj il le ti meg.

Biztosítottihozzájárulásvisszavonása

Amennyi ben a biz to sí tott szer zô dés kö tés hez adott hoz zá já -
ru lá sát írás ban a szer zô dés tar ta ma alatt vissza von ja, a szer -
zô dés, il let ve cso por tos szer zô dés ese tén az adott biz to sí tott -
ra vo nat ko zó fe de zet a hoz zá já ru lás vissza vo ná sá nak nap -
ján ma ra dék jo gok nél kül meg szû nik, ki vé ve, ha – fo gyasz tói
szer zô dés ese tén – a biz to sí tott be lép a szer zô désbe.

Közösmegegyezés

A biz to sí tá si szer zô dés a fe lek kö zös meg egye zé sé vel, elô -
re mutató hatállyal bár mi kor meg szün tet he tô. A közös meg -
egye zés a felek kölcsönösen kifejezett, egybehangzó szán -
déka esetén jön létre. Közös megegyezéssel történô szerzô -
dés megszûnés esetén a biz to sí tót a kockázat vi selés utolsó
nap já ig já ró díj il le ti meg.

13. A biz to sí tó men te sü lé se

Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha bi -
zo nyít ja, hogy a biztosítási eseményt jog el le ne sen, szán dé -
kos, vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tás sal

a) a szer zô dô fél, vagy a biz to sí tott;
b) a ve lük kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó juk,
c) ér de mi ve ze tés re jo go sult tag juk, al kal ma zott juk, meg bí -

zott juk okozta.

Men te sül a Biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha bi -
zo nyít ja, hogy a Biz to sí tott, il let ve a Szer zô dô kár meg elô zé -
si vagy kár eny hí té si kö te le zett sé gét fel ró ha tó an meg sér tet te.
A men te sü lés olyan mér té kû, ami lyen mér ték ben az össze -
függ a kö te le zett ség meg sze gé sé vel.

14. Általános ki zá rá sok

Nem té rít a biz to sí tó azon ese mé nyek vo nat ko zá sá ban,
ame lyek oka köz vet le nül, vagy köz vet ve, egész ben, vagy
rész ben:

a) há bo rú, pol gár há bo rú, ka to nai erô nem zet kö zi al kal ma zá -
sa, har ci esz köz, vagy ha di a nyag fel hasz ná lá sá nak kö -
vet kez mé nye,

b) pol gá ri za var gás, sztrájk, fel ke lés, zen dü lés, fosz to ga tás,
egyéb erô sza kos cse lek mény kö vet kez mé nye,

c) bár mely tün te tés, ter ro riz mus, ide ért ve min den olyan cse -
lek ményt is, me lyet va la mely tény le ges, vagy vár ha tó an
be kö vet ke zô ter ror cse lek mény meg hi ú sí tá sa, vagy az az
el le ni vé de ke zés so rán tesz nek,

d) nuk le á ris, mér ge zô bi o ló gi ai, vagy ve gyi anya gok olyan
ki bo csá tá sa, ki szö ké se, amely köz vet le nül, vagy köz vet -
ve nuk le á ris su gár zást, ra di o ak tív, ve gyi, bi o ló gi ai
szennye zést ered mé nyez.
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Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé se nem ter jed ki azok ra az ese tek re, ame lyek ben a ba -
le se ti sé rü lés, vagy be teg ség – köz vet le nül, vagy köz ve tett
mó don – az aláb bi ak ban fel so rolt ki vál tó okok va la me lyi ké vel
össze füg gés ben kö vet ke zett be:

a) a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se elôtt már ká ro so -
dott, sé rült, cson kolt, vagy funk ci ó já ban kor lá to zott test -
ré szek, szer vek ká ro so dá sa,

b) pa to lo gi kus csont szer ke ze ti el vál to zás, il le tô leg ezek hez
tár su ló tö ré sek,

c) bár mely ide gi, vagy el me be li rend el le nes ség el ne ve zés -
tôl, vagy osz tá lyo zás tól füg get le nül,

d) pszichiátriai és pszi cho ti kus ál la pot, bár mi lyen faj ta dep -
resszió, il let ve el me baj,

e) ortoped, degeneratív jel le gû el vál to zá sok, il let ve az azok -
hoz tár sult má sod la gos olyan el vál to zá sok, me lyek az
alap be teg ség bôl kö vet ke zô en sé rü lés hez ha son ló, de
kró ni kus ere de tû el vál to zás hoz ve zet nek (pl. ge rinc osz -
lop, ízü le tek degeneratív el vál to zá sai),

f) fog lal ko zá si be teg ség bôl (ár ta lom ból) be kö vet ke zô
egészségkárosodásokra,

g) a biz to sí tott szán dé kos ve szély ke re sé sé bôl ere dô ba le -
set (ki vé ve az élet men tést), ide ért ve az or vosi elô írá sok
szán dé kos be nem tar tá sá ból szár ma zó kö vet kez mé nye -
ket is,

h) bár mely ka to nai, vagy rend ôr sé gi (ren dé sze ti) szer ve zet -
nél fi zi kai jel le gû szol gá lat tel je sí tés alatt be kö vet ke zett
ba le set, fegy ve res szol gá lat tel je sí té se köz ben be kö vet -
ke zett ba le set,

i) bár mely hi va tás sze rû en, ver seny sze rû en, vagy dí ja zá sért
ûzött sport te vé keny ség ben (edzé sen, ver se nyen) va ló
rész vé tel so rán be kö vet ke zett ba le set,

j) bár mely rob ba nó sze rek kel, rob ba nó szer ke ze tek kel vég -
zett te vé keny ség so rán be kö vet ke zett ba le set,

k) bár mely az beszt al kal ma zá sá val, vagy fel hasz ná lá sá val
össze füg gô ba le set,

l) a biz to sí tott ver seny zô ként, vagy né zô ként tör té nô rész -
vé te le bár mely olyan ver seny ben, vagy ver seny re va ló
fel ké szü lés ben, amely mo to ros meg haj tá sú szá raz föl di,
ví zi, vagy lé gi jár mû hasz ná la tá val jár,

m) az aláb bi, fo ko zott ve széllyel já ró sport-, hobbi te vé keny -
ség bôl szár ma zó bár mi lyen ba le set:
• ej tô er nyô zés
• sik ló er nyô zés
• pap lan er nyô zés
• sár kány re pü lés
• mo to ros sár kány re pü lés
• vi tor lá zó re pü lés
• se géd mo to ros vi tor lá zó re pü lés
• pá lyán kí vü li sí e lés
• gumikötél ug rás
• vízisíelés
• jet-skizés
• vad ví zi eve zés, hydrospeed
• canyoning
• félkezes, il let ve nyílt ten ge ri vi tor lá zás
• bú vár ko dás
• barlangászat, bar lang ex pe dí ció
• va dá szat
• szik la-, hegy- és fal má szás
• hegy vi dé ki tú rá zás, he gyi trekking, he gyi ke rék pá ro zás
• lö vé szet, íjá szat
• paintball

• bá zis ug rás
• rocky jumping
• surf, wind surf, kitesurf, vi tor lá zás, ten ge ri ka jak,
• wakeboard, flyboard,
• auto-mo tor sport,
• via ferrata (klettersteig) tú rá zás
• magashegyi ex pe dí ció

n) szen ve dély be teg sé gek, va la mint gyógy szer-, al ko hol-,
drog el vo ná sá val, vagy túl ada go lá sá val össze füg gés be
hoz ha tó ese mé nyek (pl. al ko hol mér ge zés) ká rai,

o) a biz to sí tott ter hes sé ge a ter hes ség 27. he té nek kez de -
té tôl, il let ve a szü lés,

p) bár mely olyan be teg ség, ha lál, egész ség ká ro so dás, vagy
költ ség, amely nek oka köz vet ve, vagy köz vet le nül a HIV
(Em be ri Im mun hi ányt Oko zó Ví rus) és/vagy bár mely HIV-
vel kap cso la tos be teg ség, be le ért ve az AIDS-t (Szer zett
Im mun hi á nyos Szind ró ma), és/vagy an nak bár mi mu táns
szár ma zé kát, vagy vál to za tát,

q) olyan ba le set, vagy be teg ség, ame lyet ne mi be teg ség, il -
let ve ne mi be teg ség gel kap cso la tos kór oko zott, il let ve
ab ból szár ma zik,

r) ki zá ró la gos koz me ti kai cé lú be avat ko zá sok, ope rá ció,
vagy ke ze lés, fo gyó kú ra-ke ze lés,

s) ter hes ség elô se gí té se, meg sza kí tá sa (abor tusz), im po -
ten cia ke ze lé se, il let ve po ten cia-fo ko zás,

t) fa gyás, nap szú rás, hô gu ta, nap su gár ál ta li égés, fa gyás,
to váb bá a meg eme lés, ro var csí pés,

u) gyógy ke ze lés, vagy gyó gyá sza ti be avat ko zás mi att be kö -
vet ke zô egész ség ká ro so dá sok (ki vé ve, ha an nak igény -
be vé te lé re a szer zô dés ha tá lya alá tar to zó ba le se ti ese -
mény mi att volt szük ség),

v) ba le set tel össze füg gés be nem hoz ha tó fer tô zé sek,
w) ha si, vagy al tes ti sérv, porc ko rong sé rü lés, rán du lás, ha -

bi tuális fi cam, nem ba le se ti ere de tû vér zés,
x) a biz to sí tott ön gyil kos sá ga, ide ért ve az ön gyil kos sá gi

szán dék kal össze füg gô ese mé nye ket is, te kin tet nél kül a
biz to sí tott tu dat ál la po tá ra,

y) oko za ti össze füg gés be hoz ha tó leg alább ket tô, vagy több
köz le ke dé si sza bály egy szer re tör té nô meg sér té sé vel,

z) szív in fark tus.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek a ba le set, vagy be teg -
ség be kö vet ke zé sét meg elô zô en már sé rült, nem ép szer vek,
test ré szek kel kap cso la tos kö ve te lé sek, il let ve a biz to sí tá si
szer zô dés meg kö té se elôtt már meg lé vô ba le set tel, vagy be -
teg ség gel oko za ti össze füg gés be hoz ha tó ese mé nyek kö -
vet kez mé nye.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká -
zat vi se lé se nem ter jed ki iga zolt spor to ló bár mi lyen spotte -
vékeny sége so rán be kö vet ke zett ba le se ti ere de tû ese mé -
nyek re.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká -
zat vi se lé se nem ter jed ki az or vo si ja vas lat nél kü li, vagy nem
az elô írt ada go lá sú gyógy szer sze dés sel oko za ti össze füg -
gés be hoz ha tó ese mé nyek re.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé se nem ter jed ki azok ra az ese mé nyek re, ame lyek oko -
za ti össze füg gés ben van nak az zal, hogy a biz to sí tott a szá -
má ra elô írt or vo si ke ze lés nek nem ve tet te ma gát alá, vagy
nem kö vet te az or vo si uta sí tá so kat.
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Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé se nem ter jed ki a lé gi ba le se tek re, ki vé ve, ha a biz to -
sí tott utas ként, menetrend szerint köz lekedô re pü lô gép sze -
mély ze te ként, pi ló ta ként, vagy egyéb hivatalos minôsé gé ben
ér vé nyes jo go sít vánnyal és ér vé nyes re pü lé si en ge déllyel
ren del ke zô pi ló ta ál tal ve ze tett re pü lô gé pen uta zott.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká -
zat vi se lé se nem ter jed ki olyan, a biz to sí tott sa ját el ha tá ro zá -
sá ból, sa ját ké ré sé re vé gez te tett se bé sze ti be avat ko zás ra,
amely or vo si lag nem in do kolt és nem a biz to sí tott élet mi nô -
sé gé nek fenn tar tá sá ra irá nyul.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká zat -
vi se lé se nem ter jed ki azok ra a szolgáltatási igényekre, ame -
lyek a biz to sí tott ál tal vég zett te vé keny ség so rán az zal össze -
füg gés ben kö vet kez tek be, hogy a biz to sí tott nem tar tot ta be
az ál ta la vég zett te vé keny ség re vo nat ko zó – a te vé keny ség
vég zé sé nek he lye sze rint il le té kes – ha tó ság, vagy az adott lé -
te sít mény üze mel te tô jé nek elô írá sa it, vagy nem hasz nál ta az
adott te vé keny ség mû ve lé sé hez szük sé ges vé dô fel sze re lést.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó koc ká -
zat vi se lé se nem ter jed ki azok ra az ese mé nyek re, ame lyek
a mun ka vé del mi sza bá lyok, biz to sí tott ál tal tör té nô sú lyos
meg sze gé sé vel össze füg gés ben kö vet kez tek be.

Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek, ha a biz to sí tott olyan
gépjármûvet ve ze tett, amely nek ve ze té sé hez ér vé nyes ve -
ze tôi en ge déllyel nem ren del ke zett, vagy amely nek nem volt
ér vé nyes for gal mi en ge dé lye és ezen kö rül mény a biz to sí tá -
si ese mény be kö vet ke zé sé ben köz re ha tott.

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

A biz to sí tó szol gál ta tá sá val kap cso la tos igényt írás ban, leg -
ké sôbb a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét kö ve tô 15 na -
pon be lül kell be je len te ni, a biz to sí tó köz pon ti kár ren de zé si
egy sé gé hez.

A köz pon ti kár ren de zés cí me:
• 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.

Egyéb el ér he tô sé gek:
• Tel.: +36 (1) 433-1180
• Fax: +36 (1) 433-1182
• E-mail: kar@kobe.hu

A biz to sí tó szol gál ta tá sá val kap cso la tos igény ér vé nye sí tést
a szer zô dô nek, il let ve a biz to sí tott nak kell kez de mé nyez nie.
A szolgáltatási igényt a be kö vet ke zés tôl, il let ve a tu do más ra
ju tás tól szá mí tott le he tô leg ko ráb ban, de leg fel jebb ti zen öt
na pon be lül – a biz to sí tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott szol-
gáltatást igény lô nyom tat vány ki töl té sé vel – min den eset ben
írás ban is be kell nyúj ta ni a biz to sí tó nak, egy ben le he tô vé kell
ten ni a be je len tés tar tal má nak el len ôr zé sét.

A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be, amennyi -
ben a szer zô dô, il let ve a biz to sí tott kár be je len tés sel kap cso -
la tos kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti, kü lö nö sen, ha a biz to sí tá -
si ese mény be kö vet ke zé sét ha tár idô re a biz to sí tó nak nem
je len ti be, a szük sé ges fel vi lá go sí tást nem ad ja meg, vagy a
fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el len ôr zé sét nem te szi le he tô vé,

és emi att a biz to sí tó kö te le zett sé ge szem pont já ból lé nye ges
kö rül mény ki de rít he tet len né vá lik.

A biz to sí tó, illetve a kárrendezési megbízott ál tal a konkrét
szolgáltatás kapcsán igé nyelt va la mennyi iga zo lást, nyi lat ko -
za tot és bi zo nyí té kot a biz to sí tó  ál tal meg ha tá ro zott for má -
ban kell be nyúj ta ni. Az igény ér vé nyesítôjének ez zel kap cso -
la tos költ sé geit a biz to sí tó nem té rí ti meg.

16. A szolgáltatás igénylése

A biz to sí tá si igény ér vé nye sí té sé hez az aláb bi fel so ro lás ban
sze rep lô do ku men tu mo kat kell be nyúj ta ni a biz to sí tó hoz. A
fel so rolt ira tok, do ku men tu mok be szer zé se és biz to sí tó hoz
tör té nô el jut ta tá sa a biz to sí tott (meg ha tal ma zott), vagy ked -
vez mé nye zett kö te les sé ge.

A biz to sí tó szol gál ta tá sa tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét csak
olyan ok irat be mu ta tá sá tól te he ti füg gô vé, amely a biz to sí tá -
si ese mény be kö vet ke zé sé nek iga zo lá sá hoz, il let ve a tel je sí -
ten dô szol gál ta tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz szük sé -
ges. A biz to sí tá si szol gál ta tás tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét
a be je len tett biz to sí tá si ese mény te kin te té ben in dult sza bály -
sér té si el já rás jog erôs be fe je zé sé hez, il let ve a bün te tô el já -
rás nak a bí ró ság jog erôs ügy dön tô ha tá ro za tá val vagy vég -
le ges sé vált nem ügy dön tô vég zé sé vel tör té nô be fe je zé sé -
hez, va la mint az ügyész ség nek vagy a nyo mo zó ha tó ság nak
a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés vagy köz ve tí tôi el já rás cél -
já ból tör té nô fel füg gesz tés rôl szó ló, il let ve to váb bi jog or vos -
lat tal nem tá mad ha tó el já rást meg szün te tô ha tá ro za ta meg -
ho za ta lá hoz a biz to sí tó nem köt he ti.

A „Va la mennyi kár igény ese tén szük sé ges do ku men tu mok”
kö ré nek fel so ro lá sán túl, az egyes biztosítási események te -
kintetében külön nevesítésre kerülnek azok a további specifi -
kus dokumentumok, amelyek az adott szolgáltatási igény tel -
je sítéséhez szükségesek.

Va la mennyi kár igény ese tén szük sé ges
do ku men tu mok:

a) a kár ese mény le írá sát is tar tal ma zó, tel jes kö rû en ki töl -
tött és az igényérvényesítést benyújtó személy, vagy tör -
vé nyes kép vi se lôje ál tal alá írt kár be je len tô nyom tat vány,

b) kedvezményezetti jo go sult sá got és az azonosíthatóságot
iga zo ló ha tó sá gi ira tok, iga zol vá nyok valamennyi oldalá -
nak má so la ta,

c) a kár ren de zés ben eset le ge sen köz re mû kö dô és a biz to -
sí tott ál tal meg ha tal ma zott sze mély ne ve, cí me, el ér he -
tô sé ge, va la mint a biz to sí tott ere de ti meg ha tal ma zá sa,

d) kár ese mény ere de ti ha tó sá gi jegy zô köny ve, amennyi ben
ilyen ké szült,

e) a biz to sí tott, ked vez mé nye zett írás be li hoz zá já ru lá sa
olyan, har ma dik sze mé lyek tôl be szer zen dô ira tok, do ku -
men tu mok vo nat ko zá sá ban, ame lyek te kin te té ben a biz -
to sí tó szer zô dés kö tés kor nem kap ta meg az elô ze tes fel -
ha tal ma zást,

f) to váb bi biz to sí tó, vagy egyéb fe le lôs sze mély érin tett sé -
ge ese tén az ál ta luk teljesített szolgáltatás do ku men tu -
mai, bi zony la tai.
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Mun ka nél kü li ség ese tén:

a) A biztosított biz to sí tá si jog vi szony lét re jöt te kor ér vény -
ben lé vô, to váb bá a biz to sí tás tar ta ma alatt lét re jött va la -
mennyi mun ka szer zô dé sé nek, il let ve ezek mó do sí tá sa i -
nak má so la tát, me lyek iga zol ják a biz to sí tott igény érvé -
nye sítést megelôzô idôszakban meglévô folyamatos
mun ka vi szo nyát.

b) A mun ka vi szony meg szû né sé re vo nat ko zó mun kál ta tói
fel mon dás dokumentumainak má so la tát.

c) A mun kál ta tó ál tal cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tot a biz -
to sí tá si ese mény nek te kin tett mun ka vi szony meg szû né -
sé nek rész le tes oka i ról, ki vé ve, ha az in dok lás vi lá go san
sze re pel a fel mon dá si do ku men tum ban.

d) A bank szám la ki vo nat, vagy pos tai csekk má so la tát, amely
iga zol ja az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal fo lyó sí tott ál -
lás ke re sé si el lá tás kéz hez vé te lét, ki vé ve, ha a biz to sí tott -
nak az ál lás ke re sé si el lá tás ra vo nat ko zó jo go sult sá ga már
meg szûnt. Ezt a do ku men tu mot a szolgáltatás tartama
alatt, ha von ta meg kell kül de ni a biz to sí tó nak, amely a biz -
to sí tá si szol gál ta tás tel je sí té sé nek elengedhetelen fel té te le.

e) Az il le té kes mun ka ügyi köz pont ha tá ro zatának má so la tát
a biz to sí tott ál lás ke re sô ként tör tént regisztrációjáról.

f) Valamennyi olyan mun kál ta tói iga zo lást, amely iga zol ja a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek nap ját meg elô zô
idô szak ban fenn ál ló mun ka vi szonyt, vissza me nô le ge sen
a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek idô pont ját
meg elô zô 12 hó na pos idô szak ra vo nat ko zó an.

g) A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se kor meg lé vô be je -
len tett ha vi net tó jö ve del met iga zo ló legalább há rom bér -
jegy zék má so la tát, il let ve a mun kál ta tó ál tal ki ál lí tott azo -
nos tar ta lom mal bí ró jö ve de lem iga zo lást.

h) Amennyi ben a biz to sí tott ál lás ke re sé si tá mo ga tás ra, vagy
nyug díj elôt ti ál lás ke re sé si se gély re va ló jo go sult sá ga
már meg szûnt, ha von ta, a biz to sí tó a so ron kö vet ke zô
idô szak ra vo nat ko zó szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek tel -
je sí tés hez az aláb bi do ku men tu mo kat kell be nyúj ta ni:
•  a mun ka ügyi köz pont ál tal ki adott hi va ta los do ku men -

tum, amely iga zol ja, hogy a biz to sí tott va la mennyi, ál -
lás ke re sés sel kap cso la tos kö te le zett sé gét be tart ja, il -
let ve, hogy mun ka nél kü li stá tu sza to vább ra is fenn áll,

•  a biz to sí tott ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za ta, hogy ak tí van
ke res ál lást, il let ve, hogy to vább ra sem foly tat jö ve de -
lem szer zô te vé keny sé get.

Amennyi ben a biz to sí tott nyi lat ko za tá ban fog lal tak nem
fe lel nek meg a va ló ság nak, úgy a biz to sí tott kö te les a jo -
go su lat la nul kézhezvett szol gál ta tá si összeg min den ko ri
jegy ban ki alap ka mat tal meg egye zô mér té kû ké se del mi
ka mat tal nö velt össze gét egy ben vissza fi zet ni a biz to sí -
tó nak, a biz to sí tó er re vo nat ko zó írá sos fel szó lí tá sá nak
kéz hez vé te lét kö ve tô 8 nap tá ri na pon be lül.

Ba le se ti jellegû ese mé nyek ese tén:

a) a ba le set, il let ve köz le ke dé si vagy mun ka ba le set té nyét
és kö rül mé nye it le író il le té kes ha tó ság ál tal fel vett, hi te les
ba le se ti jegy zô könyv, amely tar tal maz za a ba le set be kö -
vet ke zé sé nek kö rül mé nye it, he lyét, pon tos idô pont ját, a
ba le se tet szen ve dett sze mély(ek) ada tait,

b) biz to sí tott, mint gép jár mû uta sá nak köz le ke dé si ba le se te
ese tén a rend ôr sé gi hely szí ni jegy zô könyv má so la ta,

c) biz to sí tott, mint gép jár mû ve ze tô jé nek köz le ke dé si ba le se -
te ese tén a vér al ko hol/lég al ko hol vizs gá la ti ered mény má -
so la ta, ve ze tôi en ge dély és a for gal mi en ge dély má so la ta,

d) vizs gá la tot vég zô or vos ada tai,
e) akut sza kor vo si el lá tás do ku men tu mai (am bu láns lap, or -

vo si je len tés va la mennyi sé rü lés jel le gé nek és mér té ké -
nek le írá sá val és di ag nó zi sá val, il le tô leg az egész ség ká -
ro so dás mér té ké nek iga zo lá sá val, kór há zi zá ró je len tés,
el lá tá si lap, szö vet ta ni le let, rönt gen-, MRI-, CT-le le tek,
kont roll vizs gá la tok do ku men tu mai stb.),

f) ha tó sá gi el já rás ról szó ló ha tá ro zat, amennyi ben a ba le -
set tel kap cso lat ban in dult ha tó sá gi el já rás, fel té ve, hogy
az a jog alap, vagy az összeg sze rû ség meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges (így kü lö nös kép pen az el já rást meg ta ga dó,
vagy meg szün te tô ha tá ro zat, il let ve a jog erôs bí ró sá gi
íté let, amennyiben ez rendelkezésre áll),

g) men té si jegy zô könyv.

El ha lá lo zás ese tén:

a) hi va ta los ha tó sá gi jegy zô könyv a ba le set, sé rü lés meg -
tör tén té rôl, kö rül mé nye i rôl,

b) ha lál okát iga zo ló ha tó sá gi bi zo nyít vány (ha lottvizs gá lati
bi zo nyít vány) má so la ta,

c) szü le té si anya köny vi ki vo nat,
d) há zas sá gi anya köny vi ki vo nat,
e) bon co lá si jegy zô könyv,
f) ha lot ti anya köny vi ki vo nat,
g) ha tó sá gi el já rás ha tá ro za ta, jegy zô köny ve, amennyi ben

ilyen ké szült,
h) amennyi ben a biz to sí tott nem je lölt név sze rin ti ked vez -

mé nye zet tet, jog erôs ha gya ték áta dó vég zés,
i) örök lé si bi zo nyít vány,
j) vég ren de let.

Légikatasztrófa ese tén:

a) a lé gi tár sa ság iga zo lá sa ar ra vo nat ko zó lag, hogy a biz to -
sí tott a ka taszt ró fa idô pont já ban utas, pilóta, légiutas-kí -
sé rô, vagy egyéb hivatalos mi nô ségé ben a ba le se tet
szen ve dett gép fe dél ze tén tar tóz ko dott, továbbá

b) a ha lál eset ese tén be nyúj tan dó, elô zô ek ben fel so rolt do -
ku men tu mok.

Ba le se ti rok kant sá gi ese tek ben:

a) a rok kant ság mér té két meg ál la pí tó or vo si do ku men tum,
NRSZH ha tá ro zat, sza kor vo si vé le mény,

b) valamennyi, a megváltozott munkaképességet megálla -
pí tó, szakhatósági orvosszakértôi vélemény,

c) TB I-II-III. rok kant ság ese tén a nyug díj biz to sí tó ha tá ro za -
tá nak és a ha tá ro zat mel lék le te i nek (például or vosszak -
ér tôi in té ze ti szak vé le mény) má so la ta,

d) a ke ze lô or vos, vagy há zi or vos nyi lat ko za ta a biz to sí tá si
ese ménnyel oko za ti össze füg gés be hoz ha tó alap be teg -
sé gek el sô kó ris mé zé sé nek pon tos idô pont já val,

e) káreseménnyel kap cso lat ban ke let ke zett összes or vo si
do ku men tum.

Be teg sé gi ere de tû ese mé nyek ese tén:

a) há zi or vo si törzs kar ton, ke ze lô kar ton má so la ta,
b) a ke re sô kép te len ség meg ál la pí tá sá ra jo go sult or vos ál tal

ki ál lí tott, a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint a ke re sô kép te -
len ség iga zo lá sá ra rend sze re sí tett nyom tat vány má so la ta
(or vo si iga zo lás a ke re sô kép te len ál lo mány ba vé tel rôl),

c) a kór há zi zá ró je len tés, vagy am bu láns lap má so la ta,
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d) a mû té ti le írás má so la ta, amennyi ben ilyen ké szült,
e) a 30 na pot meg ha la dó gyógytartamról szó ló or vo si iga -

zo lás má so la ta,
f) akut sza kor vo si el lá tás do ku men tu mai (az or vo si je len tés

va la mennyi sé rü lés jel le gé nek és mér té ké nek le írá sá val
és di ag nó zi sá val, il le tô leg az egész ség ká ro so dás mér té -
ké nek iga zo lá sá val, rönt gen le le tek, kont roll vizs gá la tok
do ku men tu mai).

Ke re sô kép te len sé gi igény ese tén:

Ke re sô kép te len sé gi szol gál ta tá si igény ér vé nye sí té se ese tén
a ba le se ti, il let ve be teg sé gi jel leg tôl füg gô en a ba le se ti, vagy
be teg sé gi ese tek nél rész le te zett do ku men tu mo kon kí vül:

a) ke re sô kép te len sé gi iga zo lás(ok), „Orvosi iga zo lás a ke re -
sô kép te len ál lo mány ba vé tel rôl”, illetve az „Or vo si iga zo -
lás fo lya ma tos ke re sô kép te len ség rôl” el ne ve zé sû nyom -
tat vá nyok má so la ta (ennek a dokumentumnak a be mu ta -
tá sa min den hó nap ban elengedhetetlen fel té te le az ak -
tuá lis ha vi biz to sí tá si szol gál ta tás teljesítésé nek),

b) amennyiben kór há zi ápo lás is tör tént, a kór há zi zá ró je -
len tés má so la ta,

c) a ke ze lô or vos, há zi or vos nyi lat ko zata a biz to sí tá si ese -
mény hát te ré ben ál ló alap be teg ség(ek) meg ne ve zé sé -
vel, illetve el sô di ag nosz ti zá lá suk pon tos idôpont já val.

A ke re sô kép te len sé get il le tô en a biz to sí tó az általa nyújtott
szolgáltatás tartama alatt meg vizs gál hat ja a ke re sô kép te len -
ség fenntar tá sá nak in do kolt sá gát. A biz to sí tó a vizs gá lat so -
rán az in do kolt ság meg ál la pí tá sá hoz további or vo si do ku -
men tu mo kat is be kér het.

A biz to sí tó, illetve a kárrendezési megbízott a konk rét kár -
igény el bí rá lás hoz a fen ti e ken túl egyéb ok ira to kat, iga zo lá -
so kat és nyi lat ko za to kat ma ga is be sze rez het. En nek biz to -
sí tá sá hoz a szer zô dô/biz to sí tott fel ha tal maz za a biz to sí tót,
hogy kár té rí té si kö te le zett sé ge ke re te in be lül, a biz to sí tott
ne vé ben, min den ne mû – a biz to sí tó, illetve a kárrendezési
megbí zott ál tal cél ra ve ze tô nek tû nô –, a biz to sí tot tal egyez -
te tett nyi lat ko zatot beszerezzen.

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

A biz to sí tó a szer zô dés meg kö té sé vel, mó do sí tá sá val, ál lo -
mány ban tar tá sá val, a szer zô dés bôl szár ma zó kö ve te lés
meg íté lé sé vel kap cso la tos, biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada -
to kat az adat vé del mi sza bá lyok meg tar tá sá val a biz to sí tá si
te vé keny ség rôl szó ló 2014. évi LXXXVIII. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Bit.) ren del ke zé sei sze rint har ma dik sze mély ré szé re
át ad hat ja.

A szerzôdés megkötésével Ön fel men ti az or vo si ti tok tar tás
alól a biz to sí tot ta kat ke ze lô és vizs gá ló or vo so kat, egész ség -
ügyi in téz mé nye ket, a tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer -
ve ket azon – a biz to sí tot tak egész sé gi ál la po tá val fenn ál ló
és ko ráb bi be teg sé ge i vel, ba le se te i vel, eset le ges ha lá lá val
össze füg gô – ada tok nak a biz to sí tó, illetve a kárrendezési
megbí zott ré szé re tör té nô to váb bí tá sa te kin te té ben, ame lyek
a biz to sí tó, illetve a kárrendezési megbízott szá má ra a koc -
ká zat, vagy a szol gál ta tási igény el bí rá lá sá hoz szük sé ge sek.

A Bit. 149. § (1) bekezdése alap ján a biz to sí tó (továbbiak-
ban: megkeresô biztosító) – a ve szély kö zös ség ér de ke i nek
a meg óvá sa ér de ké ben – a jog sza bá lyok ban fog lalt, vagy a
szer zô dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí té se so rán a
szol gál ta tá sok jog sza bá lyok nak és szer zô dés nek meg fe le lô
tel je sí té se, a biz to sí tá si szer zô dé sek kel kap cso la tos vissza -
élé sek meg aka dá lyo zá sa cél já ból meg ke re sés sel for dul hat
más biz to sí tó hoz (to váb bi ak ban: meg ke re sett biz to sí tó) az e
biz to sí tó ál tal – a Bit. 135. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint, a biz to sí tá si ter mék sa já tos sá ga i nak a fi gye -
lem be vé te lé vel – ke zelt és a Bit. 149. § (3)-(6) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ada tok vo nat ko zá sá ban.

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

Az egye sü let alap sza bá lya ér tel mé ben pót ló la gos be fi ze tést
az igazgatótanács vagy az MNB, szolgáltatáscsökkentést az
egyesület igazgatótanácsa állapíthat meg, ab ban az eset ben,
ha a tárgy évi szol gál ta tá sok és eset le ges vesz te sé gek el len -
ér té ké re az egye sü let va gyo na, a biz to sí tá si dí jak, a biz to sí -
tás tech ni kai tar ta lé kok és a vi szont biz to sí tás együt te sen nem
nyúj ta ná nak ele gen dô fe de ze tet. A pót ló la gos be fi ze tés mér -
té ke azon ban nem ha lad hat ja meg az egye sü le ti tag ál tal
bár mi lyen jog cí men tel je sí tett éves be fi ze tés 100%-át.

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

A biz to sí tó a Bit. 108. §-a alap ján kö te les éven te je len tést köz -
zé ten ni fi ze tô ké pes sé gé rôl és pénz ügyi hely ze té rôl. A biz to sí -
tó ezt a je len tést leg ké sôbb 14 hét tel a vál lal ko zás pénz ügyi
évé nek vé ge után, hon lap ján (www.kobe.hu) te szi köz zé,
mely nek a köz zé té te li nap tól szá mí tott öt évig el ér he tô nek kell
ma rad nia. A biz to sí tó a je len té se egy nyom ta tott pél dá nyát a
ké rés tôl szá mí tott 20 mun ka na pon be lül el kül di mind azok nak,
akik azt a köz zé té te li nap tól szá mí tott két éven be lül ké rik.

20. Pa na szok ke ze lé se

Je len biz to sí tá si szer zô dés kap csán eset le ge sen fel me rü lô
pa na szo kat a biz to sí tó személyes ügyfélszolgálati irodájá hoz
le het be nyúj ta ni, szóban (személyesen, telefo non) vagy írás-
ban (sze mélyesen, vagy más által át adott irat útján, pos tai
úton, telefaxon, elektronikus le vél ben):

Cím: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.
Le ve le zé si cím: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Telefon: +36 (1) 433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

A biz to sí tá si szer zô dés, il let ve a tag sá gi jog vi szony lét re jöt -
té vel, ér vé nyes sé gé vel, jog ha tá sa i val és meg szû né sé vel, to -
váb bá a szer zô dés sze gés sel és an nak jog ha tá sa i val kap cso -
la tos eset le ges jog vi ták bí ró sá gi el já rá son kí vü li ren de zé sé -
re ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó írás ban pa naszt nyújt hat
be a Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let hez.

Székhely: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, Pf. 172.
Telefon: +36-1-489-9700



10

Ü g y f é l t á j é k o z t a t ó

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 (80) 203 776 
Telefax: +36-1-489-9102 

A Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let el já rá sa megin dí tá sá nak fel té -
te le, hogy a ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elô zô en a fo gyasz tói jog vi tá val érin tett sze -
mély nél, vagy szer ve zet nél köz vet le nül meg kí sé rel te a vi tás
ügy ren de zé sét, vagy e szer ve zet nél ered mény te le nül mél -
tá nyos sá gi ké re lem mel élt.

A biz to sí tó fe lü gye le ti szer ve a Ma gyar Nem ze ti Bank (MNB).
A fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek meg sér té se ese tén az
MNB-hez le het for dul ni pa nasszal, rész le tes tá jé koz ta tást ol -
vas hat er rôl az MNB https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
ol da lán.

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 
Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777. 
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu 

Ügyfélszolgálat címe: 1013 Bp., Krisztina krt. 39. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-80-203-776 
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu 

Tá jé koz tat juk, hogy a Ma gyar Nem ze ti Bank fo gyasz tó vé del -
mi el já rá sá nak kez de mé nye zé sé re irá nyu ló ké re lem be nyúj -
tá sa cél já ból rend sze re sí tett for ma nyom tat vány elekt ro ni ku -
san a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/pa na szom-van
oldalon, a „Formanyomtatványok” menüpontban ér he tô el. 

A fen ti ek ben rész le te zett le he tô sé ge ken túl a fe lek bí ró ság -
hoz is for dul hat nak, illetve természetes személy fogyasztó-
nak nem minôsülô fél csak bírósághoz for dul hat.

21. A szerzôdés joga, alkalmazandó jog

Jelen biztosítási szerzôdésre, illetve az ez alapján létrejött
biz tosítási jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.
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Köz vet len és tá gabb kör nye ze tünk ben meg fi gyel he tô, sze mé lyes éle tünk szin te va la mennyi moz -

za na tá ra is ki ha tó, rend kí vül gyors és min den ko ráb bi nál na gyobb lép té kû vál to zá sok, egy re

in kább meg kö ve te lik tô lünk az elôt tünk ál ló idô sza kok bi zony ta lan sá ga i ra va ló fe le lôs fel ké szü -

lést, elô tér be he lye zik az egy re szük ség sze rûb bé vá ló ön gon dos ko dás je len tô sé gét.

Sa ját egész sé günk, tes ti ép sé günk meg óvá sa mel lett, ta lán a so ron kö vet ke zô egyik leg fon to sabb

pri o ri tás le het anya gi biz ton sá gunk meg ôr zé se, a ki ala kult és meg szo kott élet szín vo na lunk tar -

tós fenn tart ha tó sá gá nak biz to sí tá sa, ön ma gunk és csa lá dunk szá má ra.

Saj nos mai vi lá gunk ban, még leg jobb szán dé ka ink el le né re is bár mi kor meg tör tén het, hogy el -

ve szít jük mun ka he lyün ket, eset leg egy vé let len ba le set, vagy hosszan tar tó be teg ség mi att tar tó -

san ke re sô kép te len né vá lunk. Az ilyen vá rat lan élet hely ze tek egye nes kö vet kez mé nye, hogy le -

csök ken rend sze res ha vi jö ve del münk, amely hir te len, akár ne he zen ke zel he tô ter het is ró hat a

csa lá di kasszá ra.

Mun ka vál la ló ként, mun ka vi szony ban fog lal koz ta tott, rend sze res bér bôl és fi ze tés bôl élô, ak tí -

van dol go zó sze mély ként, nem utol só sor ban pe dig szü lô ként és gond vi se lô ként, tu da to san fel

kell ké szül nünk ar ra a mun ka he lyünk eset le ges el vesz té sé bôl adó dó élet hely zet re, amely, amel -

lett, hogy men tá li san is ne he zen fel dol goz ha tó, rá adá sul még anya gi meg pró bál ta tást is je lent -

het, mind ön ma gunk, mind pe dig csa lád tag ja ink szá má ra. Ugyan ak kor, a sze mé lye sen megélt

meg pró bál ta tá sa ink és a ne héz na pok el le né re, a min den na pi élet foly ta tó dik to vább. A meg -

szo kott és ki ala kult élet vi te lünk kel kap cso la tos költ sé gek is ugyan úgy je lent kez nek, mint ko ráb -

ban; élel mi szert kell vá sá rol nunk, fe dez nünk kell a csa lá dunk min den na pi éle té vel kap cso latos

eg zisz ten ci á lis ki a dá so kat, rezsiköltségeket, eset leg la kás-, gép jár mû-, vagy egyéb cé lú hi te le ket

kell tör lesz te nünk.

Eb ben az élet hely zet ben a szo ci á lis el lá tá si rend szer ke re te i ben nyúj tott ál lás ke re sé si tá mo ga -

tás mér té ke, mind an nak összeg sze rû sé gét, mind pe dig a fo lyó sí tás tar ta mát te kint ve, igen kor -

lá to zott, sze rény se gít sé get je lent.

A Kö BE mun ka nél kü li sé gi biz to sí tá sá nak meg kö té sé vel azon ban, Ön nem csak to váb bi, leg fel -

jebb hat hó nap nyi idôt nyer het, egy kö vet ke zô mun ka hely meg ta lá lá sá hoz, ha nem, a ko ráb ban

rend sze re sen ren del ke zés re ál ló mun ka bé ré hez ha son ló mó don, ha von ta fo lyó sí tott, va lós anya -

gi se gít sé get is kéz hez ve het, a már meg szo kott élet szín vo na lá val kö zel egyen ér té kû anya gi kö -

rül mé nyek biz to sí tá sá ra.

A biz to sí tó ál tal nyúj tott, ha vi szol gál ta tás net tó össze gû se gít ség, sem mi fé le to váb bi adó, vagy

le vo nás nem ter he li.

A mun ka nél kü li sé gi vé de lem mel lé vá laszt ha tó, ki egé szí tô ba le se ti és be teg sé gi szol gál ta tá sok

tar tós ke re sô kép te len ség ese tén nyújt hat nak ko moly se gít sé get.

Vá lassza a Kö BE leg kor sze rûbb eg zisz ten cia prog ram ját, vá lassza a Kö BE-t biz to sí tó já nak!

Preambulum
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Al kal mi fog lal koz ta tás:
Je len biz to sí tás szem pont já ból al kal mi fog lal koz ta tás nak mi -
nô sü lô mun ka vi szony:

a) az adó rend sze ren kí vü li, ház tar tá si mun ka,
b) az egy sze rû sí tett fog lal koz ta tás ról szó ló tör vény ál tal sza -

bá lyo zott al kal mi mun ka, va la mint
c) az idény mun ka.

Ál la mi fog lal koz ta tá si szerv:
A já rá si (fô vá ro si ke rü le ti) kor mány hi va tal fog lal koz ta tá si
osz tá lya, je len biz to sí tás szem pont já ból a te rü le ti leg il le té kes
mun ka ügyi köz pont.

Ál lás ke re sé si el lá tás:
Je len biz to sí tás szem pont já ból ál lás ke re sé si el lá tás nak mi -
nô sül az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv (mun ka ügyi köz pont) ál -
tal az ál lás ke re sô nek ál lás ke re sé si já ra dék, vagy nyug díj
elôt ti ál lás ke re sé si se gély cí men fo lyó sí tott össze ge.

Ál lás ke re sé si já ra dék:
A te rü le ti leg il le té kes mun ka ügyi köz pont la kó hely sze rin ti
mun ka ügyi ki ren delt sé ge ál tal, az ott re giszt rált és ar ra jo go -
sult ál lás ke re sô nek fo lyó sí tott ál lás ke re sé si el lá tás össze ge.
A fo lyó sí tás idô tar ta ma leg fel jebb 90 nap. A já ra dék na pi
össze ge a fo lyó sí tás tel jes idô tar ta ma alatt a já ra dék alap
60%-a, amely azon ban nem le het ma ga sabb a jo go sult ság -
kez dô nap ján ha tá lyos kö te le zô leg ki sebb mun ka bér na pi
össze gé nél.

Ál lás ke re sô:
Je len biz to sí tás szem pont já ból ál lás ke re sô nek mi nô sül az a
sze mély, aki:

a) az ál lás ke re sô vé vá lását meg elô zô en ren del ke zett leg -
alább 12 hó nap ja – ugyan azon mun kál ta tó nál el töl tött –
fo lya ma tos, leg alább he ti 30 órás mun ka vi szonnyal,

b) a mun ka vi szony lé te sí té sé hez szük sé ges fel té te lek kel
ren del ke zik, és

c) ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán nem foly tat ta nul -
má nyo kat, és

d) öreg sé gi nyug díj ra nem jo go sult, re ha bi li tá ci ós já ra dék -
ban, va la mint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé -
lyek el lá tá sa i ban nem ré sze sül, és

e) az al kal mi fog lal koz ta tás nak mi nô sü lô mun ka vi szony és
a ne ve lô szü lôi fog lal koz ta tá si jog vi szony ki vé te lé vel mun -
ka vi szony ban nem áll, és egyéb ke re sô te vé keny sé get
sem foly tat, és

f) el he lyez ke dé se ér de ké ben az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv vel (mun ka ügyi köz pont) együtt mû kö dik, és

g) akit az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv (mun ka ügyi köz pont)
ál lás ke re sô ként nyil ván tart.

Ba le set:
Je len biz to sí tás szem pont já ból ba le set nek mi nô sül a biz to sí -
tot tat a biz to sí tás tar ta ma alatt ért, a biz to sí tott aka ra tá tól füg -
get le nül, hir te len fel lé pô, olyan kül sô be ha tás, mely nek kö -
vet kez té ben a biz to sí tott egész ség ká ro so dást szen ved,
vagy el ha lá lo zik.

Je len biz to sí tás szem pont já ból ba le set nek mi nô sül to váb bá:

a) a kul lancs csí pés kö vet kez té ben ki ala ku ló agy bu rok-,
és/vagy agy ve lô gyul la dás,

b) a ve szett ség,
c) a te ta nusz-fer tô zés.

Je len biz to sí tás szem pont já ból nem mi nô sül ba le set nek:

a) az ön gyil kos ság, az ön gyil kos sá gi kí sér let, te kin tet nél kül
a biz to sí tott tu dat ál la po tá ra,

b) a fa gyás, nap szú rás és a hô gu ta, to váb bá a meg eme lés,
c) a rán du lás és fi cam, a ha si, vagy al tes ti sérv, porc ko rong

sé rü lés és a nem ba le se ti ere de tû vér zés.

Be teg ség:
Je len biz to sí tás szem pont já ból be teg ség nek mi nô sül a biz to -
sí tott egész sé gé ben – a biz to sí tá si szer zô dés ha tá lya alatt –
be kö vet ke zô olyan rend el le nes tes ti, szer vi, vagy szel le mi
egyen súly-fel bo ru lá s, amely ob jek tív tü ne te ket mu tat és
amely aka dá lyoz za a biz to sí tott min den na pos te vé keny sé -
gét, mun ka vég zé sét és tár sa dal mi élet ben va ló rész vé te lét.

Bit:
A 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységrôl.

Biz to sí tá si ese mény:
A biz to sí tá si szer zô dés ha tá lya alatt – az eset le ges vá ra ko -
zá si idô el tel tét kö ve tô en – je len biz to sí tá s fel té te le i ben meg -
ha tá ro zott, részletszabályok szerint bekövetkezett, a szer zô -
dô által a szerzôdés megkötésekor választott ese mé nyek
azon kö re, ame lyek vo nat ko zá sá ban a biz to sí tó je len szer -
zô dés alap ján szol gál ta tást tel je sít.

a) Mun ka nél kü li ség: A biz to sí tott – mun ka vi szo nyá nak ön -
hi bá ján kí vü li ok ra vissza ve zet he tô, a mun kál ta tó ál tal, a
vá ra ko zá si idô le já ra tát kö ve tô en kez de mé nye zett meg -
szûn te té se mi att – a te rü le ti leg il le té kes mun ka ügyi köz -
pont ban re giszt rált, ál lás ke re sé si já ra dék jo go sult ként
tör tént nyil ván tar tás ba vé te le.

b) Ba le se ti ha lál: A biz to sí tott ba le set bôl ki fo lyó lag – a ba le -
se tet kö ve tô en 365 na pon be lül – be kö vet ke zett el ha lá -
lo zá sa.

c) Ba le se ti ma ra dan dó egész ség ká ro so dás: A biz to sí tott
ba le set bôl ere dô – rok kant sá gi táb lá zat ban fel tün te tett
mér té ket elérô, illetve meg ha la dó – olyan tes ti és/vagy
szel le mi tel je sí tô ké pes sé gé nek csök ke né se, amely a biz -
to sí tot tat szo ká sos élet vi te lé ben kor lá toz za.

d) Ke re sô kép te len ség: A biz to sí tott olyan – a várakozási
idô lejáratát követôen be kö vet ke zett – vá rat lan meg be te -
ge dé se, vagy ba le se te, amely nek kö vet kez té ben – a ke -
re sô kép te len ség el bí rá lá sá ra és iga zo lá sá ra jo go sult –
or vos, vagy kór ház, a biz to sí tot tat ke re sô kép te len nek mi -
nô sí ti.

Biz to sí tá si mo dul:
Je len biz to sí tá si szer zô dés egy alap és egy ki egé szí tô mo -
dult tar tal maz, az aláb bi ak sze rint:

Fogalommeghatározások
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a) Alap mo dul: Mun ka nél kü li ség
b) Ki egé szí tô mo du l:

• Ba le se tbiztosítás
- Ba le se ti ere de tû ha lál
- Ba le se ti ere de tû rok kant ság

• Ke re sô kép te len sé gi biztosítás

Az alap mo dul önál ló an is meg köt he tô, a ba le se ti- és ke re -
sô kép te len sé gi elemet is tartalmazó kiegészítô modul azon -
ban munkanélküliségi elem nélkül nem vá laszt ha tó.

Biz to sí tá si összeg:
A biz to sí tá si összeg a biz to sí tá si szerzôdésben biz to sí tá si
ese mé nyen ként kü lön-kü lön meg ha tá ro zott összeg.

A biz to sí tá si összeg a biz to sí tó – biz to sí tott sze mé lyen ként
és biz to sí tá si ese mé nyen ként nyúj tott – szolgáltatási köte le -
zettségének alapja, egyben a biztosító havonkénti, vagy
egy szeri té rí té sé nek fel sô ha tá ra.
A biztosítási összeg a biztosított személyenkénti biztosítási
díj megállapításának alapja is egyben.

Je len szer zô dés a biz to sí tó ál tal – az összeg sze rû ség és biz -
to sí tá si ese mény te kin te té ben – elô re rög zí tett, mo du lon kénti
össze ren de lé se ket tar tal maz. Ez az úgy ne ve zett biz to sí tá si
összeg sé ma (1. sz. melléklet).

A mun ka nél kü li sé gi mo dul biz to sí tá si össze gét szer zô dés kö -
tés kor a szer zôdô ha tá roz za meg. A mun ka nél kü li sé gi mo dul
biz to sí tá si össze ge egy fix, ha vi já ra dék alap, amely nek össze -
ge a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se kor nem ha lad hat ja
meg a biz to sí tott rend sze res ha vi net tó jö ve del mé nek 70%-át.

A kiegészítô mo dul hoz tar to zó biz to sí tá si ese mé nyek biz to -
sí tá si össze gei a szol gál ta tá si táb lá ban a szer zô dô ál tal vá -
lasz tott mun ka nél kü li sé gi biz to sí tá si összeg hez tar to zó – a
biz to sí tó ál tal – elô re rög zí tett össze gek.

A biz to sí tás szol gál ta tá si táb lá za tá ban elô re rög zí tett biz to sí -
tá si összeg sé má tól el té rô, egy-egy adott ese mény hez ren -
delt biz to sí tá si össze gek nem vál toz tat ha tók.

Cso por tos biz to sí tá si szer zô dés:
Je len biz to sí tá si szer zô dés cso por tos for má ban is meg köt -
he tô. Cso por tos biz to sí tás ese tén a biz to sí tot tak meg ha tá ro -
zá sa va la mely szer ve zet hez va ló tar to zá suk, a biz to sí tot tak
és a szer zô dô kö zött fenn ál ló jog vi szony, vagy egyéb kap -
cso lat alap ján tör té nik. A cso por tos biz to sí tá si szer zô dés a
biz to sí tó és a szer zô dô kö zött jön lét re, az egyes biz to sí tott
ter mé sze tes sze mély ekhez köt he tô koc ká za tok te kin te té -
ben.

Cso por tos biz to sí tá s ese té ben a biz to sí tó nak a szer zô dô fe -
let kell tá jé koz tat nia a szer zô dés sel kap cso la tos rész le tek rôl.
A szer zô dô fél a hoz zá in té zett nyi lat ko za tok ról és a szer zô -
dés ben be kö vet ke zett vál to zá sok ról kö te les tá jé koz tat ni a
biz to sí tot tat.

Je len biz to sí tás kap csán meg kö tött cso por tos szer zô dés ese -
tén, a biz to sí tott szer zô dés be tör té nô be lé pé se nem le het sé -
ges. Cso por tos biz to sí tá si szer zô dés ben vál lalt fe de ze tet a
biz to sí tott és a szer zô dô fél kö zött fenn ál ló jog vi szony meg -
szû né se nem érin ti.

Elekt ro ni kus le vél:
Je len biz to sí tás szem pont já ból elekt ro ni kus le vél nek mi nô -
sül az egye di le ve le zé si cí mek kö zött, le ve le zô prog ram se -
gít sé gé vel küld he tô és fo gad ha tó adategyüttes.

El vesz tés:
Je len biz to sí tás szem pont já ból el vesz tés nek mi nô sül a vég -
ta gok fi zi kai el vesz té se (am pu tá ci ó ja), vagy mû kö dô ké pes -
sé gük tel jes és ma ra dan dó el vesz té se.

a) Hal ló- vagy be széd ké pes ség el vesz té se: a hal lás, vagy a
be széd el vesz té se a hal ló- vagy a be széd ké pes ség tel -
jes és vég le ges el vesz té sét je len ti.

b) Lá tó ké pes ség el vesz té se: a lá tás tel jes és vég le ges el -
vesz té sét je len ti. Ez ak kor te kint he tô be kö vet ke zett nek,
ha a kor rek ci ót kö ve tô en a meg ma radt lá tás fo ka 3/60
rész, vagy ke ve sebb a Sneller ská la alap ján.

Fo gyasz tó:
A Pol gá ri Tör vény könyv rôl szó ló 2013. évi. V. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ptk.) 8:1. § 3. pont ja sze rin ti fo ga lom: a szak má -
ja, önál ló fog lal ko zá sa, vagy üz le ti te vé keny sé ge kö rén kí vül
el já ró ter mé sze tes sze mély.

Je len sza bály zat alap ján nem mi nô sül fo gyasz tó nak a jo gi
sze mély, to váb bá az a ter mé sze tes sze mély, aki szak mai,
üz le ti te vé keny sé gén, fog lal ko zá sán be lül esô cél ból jár el:

a) egyé ni vál lal ko zó, vagy
b) va la mely jo gi sze mély ve ze tô be osz tá sú tiszt ség vi se lô je.

Ha vi net tó jö ve de lem:
Je len biz to sí tás szem pont já ból a biz to sí tott rend sze res ha vi
net tó jö ve de lmé nek mi nô sül a mun ka adó ál tal ki adott, hi te les
jö ve de lem iga zo lás sal, vagy bér fi ze té si jegy zék kel iga zolt, az
iga zo lás ki ál lí tá sá nak hó nap ját köz vet le nül meg elô zô há rom
nap tá ri hó nap ra já ró, mun ka szer zô dés ben is rög zí tett, rend -
sze res ha vi brut tó jö ve de lem (ha vi bér) net tó – minden adó
és járulék levonása után tekintett – ré szé nek egy nap tári hó -
nap ra ju tó át la ga.

Há bo rú:
Je len biz to sí tás szem pont já ból há bo rú nak mi nô sül az a har -
ci cse lek mény – a ha di ál la pot ki hir de té sé tôl füg get le nül –,
melynek során bár mely szu ve rén ál lam ka to nai erôt al kal -
maz va la mely gaz da sá gi, föld raj zi, nem ze ti, po li ti kai, fa ji, val -
lá si, vagy más cél ér de ké ben.

Hi te les or vo si do ku men tá ció:
A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek, vagy a ba le set/
meg be te ge dés el lá tá sá nak he lyén mû kö dô, az adott gyó gyí -
tó te vé keny ség el lá tá sá ra ér vé nyes en ge déllyel ren del ke zô
or vos (szak or vos), kórház ál tal ki ál lí tott irat.

Idô sza ki bér:
Je len biz to sí tá si szer zô dés kap csán a ha vi alap bér meg ha tá -
ro zott idô szak ra já ró ré szé nek szá mí tá sa az aláb bi ak sze rint
tör té nik: a ha vi alap bér nek a hó nap ban irány adó ál ta lá nos
mun ka rend sze rin ti, egy munkaórá ra esô össze gét szo roz ni
kell az adott idô szak ra esô, ál ta lá nos mun ka rend sze rin ti tel -
je sí ten dô munkaórák szá má val.
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Kárrendezési megbízott:
Jelen biz to sí tás ha tá lya alatt be kö vet ke zett biz to sí tá si ese -
mé nyek te kin te té ben a biz to sí tó ne vé ben és a biz to sí tó meg -
bí zá sá ból, a biz to sí tó ki szer ve zett kár ren de zé si te vé keny sé -
get el lá tó part ne re, a CORIS Ma gyar or szág Kft. (1096 Bu da -
pest, Haller u. 2.) jár el, kár ren de zé si meg bí zott ként.

Ke re sô te vé keny ség:
Je len biz to sí tás szem pont já ból ke re sô te vé keny ség nek mi -
nô sül min den olyan mun ka vég zés, ame lyért dí ja zás jár. To -
váb bá, ke re sô te vé keny sé get foly ta tó nak kell te kin te ni azt a
sze mélyt is, aki kü lön tör vény sze rint egyé ni vál lal ko zó nak
mi nô sül, va la mint, aki gaz da sá gi tár sa ság te vé keny sé gé ben
sze mé lyes köz re mû kö dés, vagy mel lék szol gál ta tás ke re té -
ben tör té nô mun ka vég zés út ján vesz részt, il let ve aki a tár sa -
ság ve ze tô tiszt ség vi se lô je, vagy a tár sa sá gi szer zô dés ben
köz re mû kö dé si/mun ka vég zé si kö te le zett sé ge/jo ga fel van
tün tet ve, az aláb bi ki egé szí té sek kel:

a) Az olyan mun ka vég zés, ame lyért jog sza bály alap ján tisz -
te let díj jár, ak kor mi nô sül ke re sô te vé keny ség nek, ha a
ha vi tisz te let díj mér té ke a kö te le zô leg ki sebb mun ka bér
30 szá za lé kát meg ha lad ja.

b) A me zô gaz da sá gi ôs ter me lôi iga zol vánnyal foly ta tott te -
vé keny ség ak kor mi nô sül ke re sô te vé keny ség nek, ha az
ab ból szár ma zó be vé telt a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
szó ló sza bá lyok sze rint a jö ve de lem ki szá mí tá sá nál fi -
gye lem be kell ven ni.

c) A kü lön tör vény alap ján vég zett köz ér de kû ön kén tes te -
vé keny ség nem mi nô sül ke re sô te vé keny ség nek.

d) Ne ve lô szü lôi fog lal koz ta tá si jog vi szony ban ál ló ne ve lô -
szü lô nem te kint he tô ke re sô te vé keny sé get foly ta tó sze -
mély nek, ha ne ve lô szü lôi jog vi szo nya mel lett más ke re -
sô te vé keny sé get nem vé gez.

e) A szo ci á lis szö vet ke zet tag ja ál tal a szö vet ke zet ben vég -
zett sze mé lyes köz re mû kö dés ak kor mi nô sül ke re sô te -
vé keny ség nek, ha a sze mé lyes köz re mû kö dés el len ér té -
ke ként meg szer zett be vé tel meg ha lad ja ha von ta a mi ni -
mál bér össze gét.

Ke re sô kép te len ség:
Je len biz to sí tás szem pont já ból ke re sô kép te len nek mi nô sül a
biz to sí tott, ha a koc ká zat vi se lés tar ta ma alatt be kö vet ke zett
ba le se te, vagy be teg sé ge foly tán sa ját jo gon ke re sô kép te len
ál lo mány ba ve szik és táp pénz igény be vé te lé re jo go sult. A ke -
re sô kép te len ség tar ta mát és meg ala po zott sá gát a ha tá lyos jog -
sza bá lyok sze rint fel jo go sí tott or vos, il let ve kór ház iga zol hat ja.

Keresôképtelenségi hónap:
Je len biz to sí tás szem pont já ból ke re sô kép te len sé gi hó nap -
nak mi nô sül va la mennyi, egy be füg gô en és fo lya ma to san ke -
re sô kép te len ség ben töl tött, 30 egymást kö ve tô na pi tar tam.

Kór ház:
Je len biz to sí tás szem pont já ból kór ház nak mi nô sül a ma gyar
tisz ti or vo si és szak mai fe lü gye let ál tal el is mert, en ge dé lye zett
fek vô be teg el lá tást nyúj tó in téz mény, amely ál lan dó or vo si
irá nyí tás, fe lü gye let alatt áll.

Je len biz to sí tás szem pont já ból nem mi nô sül kór ház nak:

a) a sza na tó ri um, a re ha bi li tá ci ós in té zet, a gyógy für dô,
b) a gyógy üdü lô, az el me be te gek gyógy- és gon do zó in té -

ze tei,

c) a geriátriai in té zet, a szo ci á lis ott hon,
d) al ko hol- és ká bí tó szer-el vo nó in téz mé nyek, ápo lá si in té -

ze tek.

Kö ze li hoz zá tar to zó:
Je len biz to sí tás szem pont já ból kö ze li hoz zá tar to zó nak mi nô -
sül: a há zas társ, az egyeneságbeli ro kon, az örök be fo ga dott,
a mos to ha- és a ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó-, a mos -
to ha- és a ne ve lô szü lô és a test vér.

Légikatasztrófa (lé gi ba le set):
Je len biz to sí tás szem pont já ból légikatasztrófának mi nô sül
olyan me net rend sze rû, sze mély szál lí tást vég zô, er re a te vé -
keny ség re érvényes ha tó sá gi en ge dé lyek kel ren del ke zô re -
pü lô gép le zu ha ná sa, kény szer le szál lá sa, ame lyen a biz to sí -
tott utas ként, pilótaként, légi utaskísérôként, vagy egyéb hiva -
talos minô ségé ben tar tóz ko dott.

Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mély:
Je len biz to sí tás szem pont já ból meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû sze mély nek mi nô sül, aki:

a) tes ti, vagy szel le mi fo gya té kos, vagy
b) aki nek az or vo si re ha bi li tá ci ót kö ve tô en mun ka vál la lá si és

mun ka hely-meg tar tá si esé lyei tes ti, vagy szel le mi ká ro -
so dá sa mi att csök ken tek.

Mun ka adó (mun kál ta tó):
Je len biz to sí tás szem pont já ból mun ka adó nak (mun kál ta tó -
nak) mi nô sül az a jo gi sze mély, jo gi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zô szer ve zet, va la mint ter mé sze tes sze mély, aki a
jelen biztosítás szerinti munkaviszonyban mun ka vál la lót fog -
lal koz tat, il let ve fog lal koz tat ni kí ván.

Mun ka vál la ló:
Je len biz to sí tás szem pont já ból mun ka vál la ló nak mi nô sül az
a ter mé sze tes sze mély, aki va la mely mun ka adónál, mun -
kaszerzôdés alapján mun ka vi szony ban áll.

Mun ka vi szony:
Je len biz to sí tás szem pont já ból mun ka vi szony nak mi nô sül a
ma gyar jog ha tá lya alá tar to zó mun ka vi szony, köz szol gá la ti
jog vi szony, ál la mi szol gá la ti jog vi szony, kor mány za ti szol gá -
la ti jog vi szony, kö zal kal ma zot ti jog vi szony, bí rói és igaz ság -
ügyi szol gá la ti, va la mint ügyész sé gi szol gá la ti vi szony, a köz -
fog lal koz ta tá si jog vi szony, a biz to sí tott be dol go zói – és az
1994. jú ni us 1-jét meg elô zô en lé te sí tett – ez zel egy te kin tet
alá esô be dol go zói jog vi szony, a ne ve lô szü lôi fog lal koz ta tási
jog vi szony, a szö vet ke ze ti tag mun ka vi szony jel le gû mun ka -
vég zés re irá nyu ló jog vi szo nya – ide nem ért ve az is ko la szö -
vet ke zet nap pa li ta go za tos ta nu ló, hall ga tó tag ját és a szo ci -
á lis szö vet ke zet ta gi mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban
mun kát vég zô tag ját –, a rend vé del mi fe la da to kat el lá tó szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyá nak szol gá la ti jog vi szo nyá ról szó ló
tör vény sze rin ti hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony, va la mint a
hon vé dek jog ál lá sá ról szó ló tör vény sze rin ti hi va tá sos és
szer zô dé ses ál lo má nyú ka to nák szol gá la ti vi szo nya.

Mû tét:
Je len biz to sí tás szem pont já ból mû tét nek mi nô sül min den
olyan – szak or vos ál tal – az or vo si szak ma sza bá lyai sze rint
vég zett se bé sze ti be avat ko zás, ame lyet gyógy ítás, vagy kór
meg ál la pí tá sa cél já ból kór ház ban haj tot tak vég re.
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F o g a l o m m e g h a t á r o z á s o k

NRSZH:
Nem ze ti Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Hi va tal.

Nyug díj elôt ti ál lás ke re sé si se gély ben ré sze sü lôk:
Jelen biztosítás szempontjából nyug díj elôt ti ál lás ke re sé si
se gély ben ré sze sü lô sze mély nek mi nô sül, aki:
• ál lás ke re sô nek mi nô sül,
• rok kant sá gi, ba le se ti rok kant sá gi nyug díj ra nem jo go sult,

to váb bá táp pénz ben nem ré sze sül,
• mun kát akar vál lal ni, de önál ló ál lás ke re sé se nem ve ze -

tett ered mény re, és szá má ra az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv sem tud meg fe le lô mun ka he lyet fel aján la ni,

• 90 na pon át ál lás ke re sé si já ra dék ban ré sze sült, és az ál -
lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá si idô tar ta mát ki me rí tet te,

• a ké re lem be nyúj tá sá nak idô pont já ban a reá irány adó
öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té sé hez leg fel jebb öt év hi -
ány zik, és ezt az élet kort az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó -
sí tá sá nak ki me rí té sét kö ve tô há rom éven be lül be töl tötte,

• ren del ke zik az öreg sé gi nyug díj hoz szük sé ges szol gá lati
idô vel.

Nyug dí jas:
Je len biz to sí tás szem pont já ból nyug dí jas az a ter mé sze tes,
öreg sé gi nyug díj ra jo go sult sze mély:

a) aki a sze mé lyé re irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt el -
ér te és az öreg sé gi nyug díj hoz szük sé ges szol gá la ti idô -
vel ren del ke zik, vagy

b) az öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té se elôtt öreg sé gi
nyug díj ban ré sze sül, vagy

c) a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány ál tal fo lyó sí tott
el lá tá sok ról szó ló kor mány ren de let alap ján fo lyó sí tott
öreg sé gi nyug díj se gély ben (nyug díj ban), egy há zi jo gi
sze mély tôl egy há zi, fe le ke ze ti nyug díj ban, öreg sé gi já ra -
dék ban, vagy nö velt össze gû öreg sé gi já ra dék ban ré -
sze sül.

Ön ré sze se dés:
Je len biz to sí tá si szer zô dés ben a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te -
le zett sé gé nek olyan kor lá to zá sa, amely alap ján a mun ka nél -
kü li ség, il let ve a ke re sô kép te len ség el sô idôszakára – a biz -
to sí tá si szerzôdésben meg ha tá ro zott szá mú napokra – a
biz to sí tó nem tel je sít szol gál ta tást.

Ki zá ró lag a mun ka nél kü li sé gi koc ká zat és a ke re sô kép te len -
ség biz to sí tá si ese mé nyek te kin te té ben al kal maz za a biz to -
sí tó az ön ré sze se dés in téz mé nyét. Az ön ré sze se dés mér té -
ke je len biz to sí tás ban na pok ban ke rül meg ha tá ro zás ra. Mun -
ka nél kü li ség ese tén az ön ré sze se dé si idô szak mér té ke a biz -
to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét kö ve tô el sô 60 na pos idô -

szak, ke re sô kép te len ség be kö vet ke zé se ese tén a ke re sô -
kép te len sé gi tar tam el sô 30 nap ja. Va gyis, az adott ese mény
be kö vet ke zé sét kö ve tô en, mun ka nél kü li ség ese tén csak a
mun ka nél kü li sé gi tar tam 61. nap já tól, ke re sô kép te len ség be -
kö vet ke zé se ese tén pe dig csak a keresôképtelenségi tartam
31. nap já tól kez dô dô en szol gál tat a biz to sí tó. Ennek alapján
a be kö vet ke zést kö ve tô, az önrészként meg ha tá ro zott tar ta -
mú idô szak ra a biz to sí tó nak nem áll fenn szol gál ta tá si kö te -
le zett sé ge. A biztosító szol gál ta tá si kö te le zett sé ge csak ezen
tar ta mok szük ség sze rû el tel tét kö ve tô en kez dô dik meg.

Ptk.:
A Pol gá ri Tör vény könyv rôl szó ló 2013. évi V. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ptk.)

Szol gál ta tá si táb lá zat (biztosítási összeg séma):
A je len biz to sí tás ban biz to sít ha tó biz to sí tá si ese mé nyek és az
azok hoz tar to zó biz to sí tá si össze gek össze fog la ló táb lá za ta
(1. sz. melléklet).

Technikai kezdet:
Je len biz to sí tás tech ni kai kez de te az aján lattétel nap ját kö -
ve tô nap. A tech ni kai kez det nap tá ri nap ja egy ben a so ron
kö vet ke zô biz to sí tá si év for du ló nap ját is meg ha tá roz za, mi -
vel a biz to sí tá si év for du ló min den év ben a tech ni kai kez det
nap tá ri nap já ra esik.

Vál lal ko zás:
A Ptk. 8:1. § (1) be kez dés 4. pont ja sze rin ti fo ga lom: a szak -
má ja, önál ló fog lal ko zá sa, vagy üz le ti te vé keny sé ge kö ré ben
el já ró sze mély.

Vá ra ko zá si idô:
A biz to sí tó és a szer zô dô kö zött lét re jött, a szer zô dés meg -
kö té sét kö ve tô, kizárólag az elsô biztosítási idô szak ban ér -
tel mez he tô tar tam. Az aján lattétel napját köz vet le nül kö ve tô
azon idô szak, amely nek tar ta ma alatt a mun ka nél kü li ség és
a ke re sô kép te len ség biz to sí tá si ese mé nyek be kö vet ke zé se
ese tén a biz to sí tó nem nyújt szol gál ta tást, mivel a vá ra ko zá -
si idô le já ra tá ig az adott ese mé nyek te kin te té ben a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem kez dô dik meg.

a) Mun ka nél kü li sé gi koc ká zat ese tén a vá ra ko zá si idô 180
nap.

b) Ke re sô kép te len ség biz to sí tá si ese mény te kin te té ben a
vá ra ko zá si idô 30 nap.

Amennyi ben a vá ra ko zá si idô szak alatt a szer zô dés meg -
szû nik, a biz to sí tó a megszûnés napjáig já ró dí jat nem té rí ti
vissza.
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A biz to sí tá si igény ér vé nye sí té sé hez az aláb bi fel so ro lás ban
sze rep lô do ku men tu mo kat kell be nyúj ta ni a biz to sí tó hoz. A
fel so rolt ira tok, do ku men tu mok be szer zé se és biz to sí tó hoz
tör té nô el jut ta tá sa a biz to sí tott (meg ha tal ma zott), vagy ked -
vez mé nye zett kö te les sé ge.

A biz to sí tó szol gál ta tá sa tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét csak
olyan ok irat be mu ta tá sá tól te he ti füg gô vé, amely a biz to sí tá si
ese mény be kö vet ke zé sé nek iga zo lá sá hoz, il let ve a tel je sí -
ten dô szol gál ta tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz szük sé -
ges. A biz to sí tá si szol gál ta tás tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét
a be je len tett biz to sí tá si ese mény te kin te té ben in dult sza bály -
sér té si el já rás jog erôs be fe je zé sé hez, il let ve a bün te tô el já -
rás nak a bí ró ság jog erôs ügy dön tô ha tá ro za tá val vagy vég -
le ges sé vált nem ügy dön tô vég zé sé vel tör té nô be fe je zé sé -
hez, va la mint az ügyész ség nek vagy a nyo mo zó ha tó ság nak
a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés vagy köz ve tí tôi el já rás cél -
já ból tör té nô fel füg gesz tés rôl szó ló, il let ve to váb bi jog or vos -
lat tal nem tá mad ha tó el já rást meg szün te tô ha tá ro za ta meg -
ho za ta lá hoz a biz to sí tó nem köt he ti.

A „Va la mennyi kár igény ese tén szük sé ges do ku men tu mok”
kö ré nek fel so ro lá sán túl, az egyes biztosítási események te -
kintetében külön nevesítésre kerülnek azok a további specifi -
kus dokumentumok, amelyek az adott szolgáltatási igény tel -
je sítéséhez szükségesek.

Va la mennyi kár igény ese tén szük sé ges
do ku men tu mok:

a) a kár ese mény le írá sát is tar tal ma zó, tel jes kö rû en ki töl -
tött és az igényérvényesítést benyújtó személy, vagy tör -
vé nyes kép vi se lôje ál tal alá írt kár be je len tô nyom tat vány,

b) kedvezményezetti jo go sult sá got és az azonosíthatóságot
iga zo ló ha tó sá gi ira tok, iga zol vá nyok valamennyi oldalá -
nak má so la ta,

c) a kár ren de zés ben eset le ge sen köz re mû kö dô és a biz to -
sí tott ál tal meg ha tal ma zott sze mély ne ve, cí me, el ér he -
tô sé ge, va la mint a biz to sí tott ere de ti meg ha tal ma zá sa,

d) kár ese mény ere de ti ha tó sá gi jegy zô köny ve, amennyi ben
ilyen ké szült,

e) a biz to sí tott, ked vez mé nye zett írás be li hoz zá já ru lá sa
olyan, har ma dik sze mé lyek tôl be szer zen dô ira tok, do ku -
men tu mok vo nat ko zá sá ban, ame lyek te kin te té ben a biz -
to sí tó szer zô dés kö tés kor nem kap ta meg az elô ze tes fel -
ha tal ma zást,

f) to váb bi biz to sí tó, vagy egyéb fe le lôs sze mély érin tett sé -
ge ese tén az ál ta luk teljesített szolgáltatás do ku men tu -
mai, bi zony la tai.

Mun ka nél kü li ség ese tén:

a) A biztosított biz to sí tá si jog vi szony lét re jöt te kor ér vény -
ben lé vô, to váb bá a biz to sí tás tar ta ma alatt lét re jött va la -
mennyi mun ka szer zô dé sé nek, il let ve ezek mó do sí tá sa i -
nak má so la tát, me lyek iga zol ják a biz to sí tott igény érvé -

nyesítést megelôzô idôszakban meglévô folyamatos
mun ka vi szo nyát.

b) A mun ka vi szony, illetve a munkavégzésre irányuló jog -
viszony (foglalkoztatási jogviszony) meg szû né sé re vo nat -
ko zó valamennyi dokumentum má so la tát (pl. mun kál ta tói
fel mon dás, felmentés, egyéb munkaviszonyt megszün-
tetô nyilatkozat stb.).

c) A mun kál ta tó ál tal cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tot a biz -
to sí tá si ese mény nek te kin tett mun ka vi szony meg szû né -
sé nek rész le tes oka i ról, ki vé ve, ha az in dok lás vi lá go san
sze re pel a fel mon dá si do ku men tum ban.

d) A bank szám la ki vo nat, vagy pos tai csekk má so la tát, amely
iga zol ja az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal fo lyó sí tott ál -
lás ke re sé si el lá tás kéz hez vé te lét, ki vé ve, ha a biz to sí -
tott nak az ál lás ke re sé si el lá tás ra vo nat ko zó jo go sult sá ga
már meg szûnt. Ezt a do ku men tu mot a szolgáltatás tarta-
ma alatt, ha von ta meg kell kül de ni a biz to sí tó nak, amely
a biz to sí tá si szol gál ta tás tel je sí té sé nek elengedhetelen
fel té te le.

e) Az il le té kes mun ka ügyi köz pont ha tá ro zatának má so la tát
a biz to sí tott ál lás ke re sô ként tör tént regisztrációjáról.

f) Valamennyi olyan mun kál ta tói iga zo lást, amely iga zol ja a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek nap ját meg elô zô
idô szak ban fenn ál ló mun ka vi szonyt, vissza me nô le ge sen
a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek idô pont ját
meg elô zô 12 hó na pos idô szak ra vo nat ko zó an.

g) A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se kor meg lé vô be je -
len tett ha vi net tó jö ve del met iga zo ló legalább há rom bér -
jegy zék má so la tát, il let ve a mun kál ta tó ál tal ki ál lí tott azo -
nos tar ta lom mal bí ró jö ve de lem iga zo lást.

h) Amennyi ben a biz to sí tott ál lás ke re sé si tá mo ga tás ra, vagy
nyug díj elôt ti ál lás ke re sé si se gély re va ló jo go sult sá ga
már meg szûnt, ha von ta, a biz to sí tó a so ron kö vet ke zô
idô szak ra vo nat ko zó szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek tel -
je sí tés hez az aláb bi do ku men tu mo kat kell be nyúj ta ni:
•  a mun ka ügyi köz pont ál tal ki adott hi va ta los do ku men -

tum, amely iga zol ja, hogy a biz to sí tott va la mennyi, ál -
lás ke re sés sel kap cso la tos kö te le zett sé gét be tart ja, il -
let ve, hogy mun ka nél kü li stá tu sza to vább ra is fenn áll,

•  a biz to sí tott ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za ta, hogy ak tí van
ke res ál lást, il let ve, hogy to vább ra sem foly tat jö ve de -
lem szer zô te vé keny sé get.

Amennyi ben a biz to sí tott nyi lat ko za tá ban fog lal tak nem
fe lel nek meg a va ló ság nak, úgy a biz to sí tott kö te les a jo -
go su lat la nul kézhezvett szol gál ta tá si összeg min den ko ri
jegy ban ki alap ka mat tal meg egye zô mér té kû ké se del mi
ka mat tal nö velt össze gét egy ben vissza fi zet ni a biz to sí -
tó nak, a biz to sí tó er re vo nat ko zó írá sos fel szó lí tá sá nak
kéz hez vé te lét kö ve tô 8 nap tá ri na pon be lül.

Ba le se ti jellegû ese mé nyek ese tén:

a) a ba le set, il let ve köz le ke dé si vagy mun ka ba le set té nyét
és kö rül mé nye it le író il le té kes ha tó ság ál tal fel vett, hi te les
ba le se ti jegy zô könyv, amely tar tal maz za a ba le set be kö -

S z o l g á l t a t á s i  i g é n y  b e j e l e n t é s é h e z  s z ü k s é g e s  d o k u m e n t u m o k

Szolgáltatási igény bejelentéséhez
szükséges dokumentumok
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vet ke zé sé nek kö rül mé nye it, he lyét, pon tos idô pont ját, a
ba le se tet szen ve dett sze mély(ek) ada tait,

b) biz to sí tott, mint gép jár mû uta sá nak köz le ke dé si ba le se te
ese tén a rend ôr sé gi hely szí ni jegy zô könyv má so la ta,

c) biz to sí tott, mint gép jár mû ve ze tô jé nek köz le ke dé si ba le -
se te ese tén a vér al ko hol/lég al ko hol vizs gá la ti ered mény
má so la ta, ve ze tôi en ge dély és a for gal mi en ge dély má -
so la ta,

d) vizs gá la tot vég zô or vos ada tai,
e) akut sza kor vo si el lá tás do ku men tu mai (am bu láns lap, or -

vo si je len tés va la mennyi sé rü lés jel le gé nek és mér té ké -
nek le írá sá val és di ag nó zi sá val, il le tô leg az egész ség ká -
ro so dás mér té ké nek iga zo lá sá val, kór há zi zá ró je len tés,
el lá tá si lap, szö vet ta ni le let, rönt gen-, MRI-, CT-le le tek,
kont roll vizs gá la tok do ku men tu mai stb.),

f) ha tó sá gi el já rás ról szó ló ha tá ro zat, amennyi ben a ba le set -
tel kap cso lat ban in dult ha tó sá gi el já rás, fel té ve, hogy az a
jog alap, vagy az összeg sze rû ség meg ál la pí tá sá hoz szük -
sé ges (így kü lö nös kép pen az el já rást meg ta ga dó, vagy
meg szün te tô ha tá ro zat, il let ve a jog erôs bí ró sá gi íté let,
amennyiben ez rendelkezésre áll),

g) men té si jegy zô könyv.

El ha lá lo zás ese tén:

a) hi va ta los ha tó sá gi jegy zô könyv a ba le set, sé rü lés meg -
tör tén té rôl, kö rül mé nye i rôl,

b) ha lál okát iga zo ló ha tó sá gi bi zo nyít vány (ha lottvizs gá lati
bi zo nyít vány) má so la ta,

c) szü le té si anya köny vi ki vo nat,
d) há zas sá gi anya köny vi ki vo nat,
e) bon co lá si jegy zô könyv,
f) ha lot ti anya köny vi ki vo nat,
g) ha tó sá gi el já rás ha tá ro za ta, jegy zô köny ve, amennyi ben

ilyen ké szült,
h) amennyi ben a biz to sí tott nem je lölt név sze rin ti ked vez -

mé nye zet tet, jog erôs ha gya ték áta dó vég zés,
i) örök lé si bi zo nyít vány,
j) vég ren de let.

Légikatasztrófa ese tén:

a) a lé gi tár sa ság iga zo lá sa ar ra vo nat ko zó lag, hogy a biz to -
sí tott a ka taszt ró fa idô pont já ban utas, pilóta, légiutas-kí -
sé rô, vagy egyéb hivatalos mi nô ségé ben a ba le se tet
szen ve dett gép fe dél ze tén tar tóz ko dott, továbbá

b) a ha lál eset ese tén be nyúj tan dó, elô zô ek ben fel so rolt do -
ku men tu mok.

Ba le se ti rok kant sá gi ese tek ben:

a) a rok kant ság mér té két meg ál la pí tó or vo si do ku men tum,
NRSZH ha tá ro zat, sza kor vo si vé le mény,

b) valamennyi, a megváltozott munkaképességet megálla pí -
tó, szakhatósági orvosszakértôi vélemény,

c) TB I-II-III. rok kant ság ese tén a nyug díj biz to sí tó ha tá ro za -
tá nak és a ha tá ro zat mel lék le te i nek (például or vosszak -
ér tôi in té ze ti szak vé le mény) má so la ta,

d) a ke ze lô or vos, vagy há zi or vos nyi lat ko za ta a biz to sí tá si
ese ménnyel oko za ti össze füg gés be hoz ha tó alap be teg -
sé gek el sô kó ris mé zé sé nek pon tos idô pont já val,

e) káreseménnyel kap cso lat ban ke let ke zett összes or vo si
do ku men tum.

Be teg sé gi ere de tû ese mé nyek ese tén:

a) há zi or vo si törzs kar ton, ke ze lô kar ton má so la ta,
b) a ke re sô kép te len ség meg ál la pí tá sá ra jo go sult or vos ál tal

ki ál lí tott, a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint a ke re sô kép te -
len ség iga zo lá sá ra rend sze re sí tett nyom tat vány má so la ta
(or vo si iga zo lás a ke re sô kép te len ál lo mány ba vé tel rôl),

c) a kór há zi zá ró je len tés, vagy am bu láns lap má so la ta,
d) a mû té ti le írás má so la ta, amennyi ben ilyen ké szült,
e) a 30 na pot meg ha la dó gyógytartamról szó ló or vo si iga -

zo lás má so la ta,
f) akut sza kor vo si el lá tás do ku men tu mai (az or vo si je len tés

va la mennyi sé rü lés jel le gé nek és mér té ké nek le írá sá val
és di ag nó zi sá val, il le tô leg az egész ség ká ro so dás mér té -
ké nek iga zo lá sá val, rönt gen le le tek, kont roll vizs gá la tok
do ku men tu mai).

Ke re sô kép te len sé gi igény ese tén:

Ke re sô kép te len sé gi szol gál ta tá si igény ér vé nye sí té se ese -
tén a ba le se ti, il let ve be teg sé gi jel leg tôl füg gô en a ba le se ti,
vagy be teg sé gi ese tek nél rész le te zett do ku men tu mo kon kí vül:

a) ke re sô kép te len sé gi iga zo lás(ok), „Orvosi iga zo lás a ke re -
sô kép te len ál lo mány ba vé tel rôl”, illetve az „Or vo si iga zo -
lás fo lya ma tos ke re sô kép te len ség rôl” el ne ve zé sû nyom -
tat vá nyok má so la ta (ennek a dokumentumnak a be mu ta -
tá sa min den hó nap ban elengedhetetlen fel té te le az
aktuá lis ha vi biz to sí tá si szol gál ta tás teljesítésé nek),

b) amennyiben kór há zi ápo lás is tör tént, a kór há zi zá ró je -
len tés má so la ta,

c) a ke ze lô or vos, há zi or vos nyi lat ko zata a biz to sí tá si ese -
mény hát te ré ben ál ló alap be teg ség(ek) meg ne ve zé sé -
vel, illetve el sô di ag nosz ti zá lá suk pon tos idôpont já val.

A ke re sô kép te len sé get il le tô en a biz to sí tó az általa nyújtott
szolgáltatás tartama alatt meg vizs gál hat ja a ke re sô kép te len -
ség fenntar tá sá nak in do kolt sá gát. A biz to sí tó a vizs gá lat so -
rán az in do kolt ság meg ál la pí tá sá hoz további or vo si do ku -
men tu mo kat is be kér het.

A biz to sí tó, illetve a kárrendezési megbízott a konk rét kár -
igény el bí rá lás hoz a fen ti e ken túl egyéb ok ira to kat, iga zo lá -
so kat és nyi lat ko za to kat ma ga is be sze rez het. En nek biz to sí -
tá sá hoz a szer zô dô/biz to sí tott fel ha tal maz za a biz to sí tót, hogy
kár té rí té si kö te le zett sé ge ke re te in be lül, a biz to sí tott ne vé -
ben, min den ne mû – a biz to sí tó, illetve a kárrendezési megbí -
zott ál tal cél ra ve ze tô nek tû nô –, a biz to sí tot tal egyez te tett
nyi lat ko zatot beszerezzen.
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1. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS ALA NYAI

1.1. Biz to sí tó: A Kö BE Kö zép-eu ró pai Köl csö nös Biz to sí tó
Egye sü let, 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3. (to váb bi ak -
ban: biz to sí tó).

1.2. Szer zô dô: A Kö BE Kö zép-eu ró pai Köl csö nös Biz to sí -
tó Egye sü let tag ja, ter mé sze tes sze mély, fo gyasz tó,
vagy vál lal ko zás [Ptk. 8:1. § (1) be kez dés], aki a biz -
to sí tá si szer zô dés meg kö té sé re aján la tot tesz, a szer -
zô dés lét re jöt te ese tén a díj meg fi ze té sé re kö te le zett -
sé get vál lal.

1.2.1. A szer zô dés lét re jöt té hez és mó do sí tá sá hoz a biz to -
sí tott írás be li hoz zá já ru lá sa szük sé ges, ha a szer zô -
dést nem ô kö ti meg.

1.2.2. A biz to sí tó jog nyi lat ko za ta i nak cím zett je a szer zô dô,
to váb bá a szer zô dô jo go sult és kö te les a biz to sí tás sal
kap cso la tos jog nyi lat ko za tok meg té te lé re.

1.3. Biz to sí tott: A szer zô dô ál tal biz to sí tás ra je lölt, a biz to -
sí tá si köt vény ben ne ve sí tett, olyan 22 és 65 év kö zötti
ter mé sze tes sze mély, aki az aláb bi ak ban rész le te zett
va la mennyi fel té te lnek együt te sen meg fe lel:

a) ál lan dó ma gyar or szá gi lak cím mel ren del ke zô, Ma -
gyar or szá gon, a szerzôdés megkötésekor leg alább
12 hó nap ja – ugyan azon mun kál ta tó nál – fo lya ma -
tos és leg alább he ti 30 órás mun ka vi szonnyal ren -
del ke zô sze mély,

b) aki nem sa ját ma gá nak, vagy kö ze li hoz zá tar to zó -
já nak az al kal ma zott ja, nem nyug dí jas, nem rok -
kant nyug dí jas, il let ve nem kap rok kant ság gal
össze füg gés ben já ra dé kot,

c) sem ô ma ga, sem a mun kál ta tó ja nem kez de mé -
nye zett, il let ve nem adott írás be li, vagy szó be li tá -
jé koz ta tást fel mon dási szándék ról, sem egy ol da lú -
an, sem kö zös meg egye zés sel tör té nô mun ka vi -
szony meg szün te té sé rôl,

d) tu do má sa sze rint nem tar to zik az al kal ma zot tak
azon kö ré be, akik nek a mun kál ta tó nál vég re haj tott
át szer ve zés, cso por tos lét számle épí tés, vagy
ilyen nek nem mi nô sü lô, al kal ma zot ti lét szám csök -
ken tés mi att meg szûn het a mun ka vi szo nya,

e) nem áll re giszt rált ke re sô kép te len ál la pot ban (be teg -
ál lo mány ban) be teg ségbôl, vagy ba le set bôl ere dô en.

1.3.1. A kiegészítô ba le se ti és ke re sô kép te len sé gi elemeket
is tartalmazó mo dul biz to sí tott ja a szer zô dô ál tal biz -
to sí tás ra je lölt biz to sí tá si köt vény ben ne ve sí tett, olyan
22 és 65 év kö zöt ti ter mé sze tes sze mély le het, aki
meg fe lel az aláb bi fel té te lek nek:

a) az aján lattétel nap ját meg elô zô 3 év ben nem volt
ba le set bôl adó dó, több mint egymást kö ve tô 60 na -
pig tar tó, fo lya ma tos be teg ál lo mány ban, vagy nem
volt be teg ség bôl adó dó, több mint egy mást kö ve tô
30 na pig tar tó, fo lya ma tos be teg ál lo mány ban,

b) nem ren del ke zik olyan ma ra dan dó egész ség ká ro -
so dás sal, vagy kró ni kus be teg ség gel, amellyel kap -
cso lat ban az ajánlattétel napját megelôzô 12 hó -
nap ban több, mint egy mást kö ve tô 30 na pos gyógy -
sze res, gyó gyá sza ti, vagy or vo si ke ze lést ka pott,
il let ve or vo si vizs gá lat alá he lyez ték.

1.3.2. Amennyi ben a cso por tos biz to sí tá si szer zô dés nek
nem mi nô sü lô szer zô dést nem a biz to sí tott kö tötte, a
biz to sí tott a biz to sí tó hoz in té zett írás be li nyi lat ko za tá -
val a szer zô dô he lyé be lép het. Eb ben az eset ben a
fo lyó biz to sí tá si idô szak ban ese dé kes biz to sí tá si dí ja -
kért a szer zô dô és a biz to sí tott egye tem le ge sen fe lel -
nek.

1.3.3. A be lé pés sel a szer zô dô fe let meg il le tô jo gok és az ôt
ter he lô kö te le zett sé gek összes sé ge a biz to sí tott ra
száll át.

1.3.4. A szer zô dés be be lé pô biz to sí tott kö te les a szer zô dô
fél nek a szer zô dés re for dí tott költ sé ge it – ide ért ve a
biz to sí tá si dí jat is – meg té rí te ni.

1.4. Ked vez mé nye zett: A szer zô dés ben meg ne ve zett, a
biz to sí tó szol gál ta tá sá ra jo go sult sze mély. Amennyi -
ben a szer zô dés ben nem je löl tek ked vez mé nye zet tet,
vagy ha a ked vez mé nye zett meg ne ve zé se nem volt
ér vé nyes a biz to sí tá si ese mény idô pont já ban, a ked -
vez mé nye zett ma ga a biz to sí tott, vagy a biz to sí tott
ba le se ti ha lá la ese tén, örö kö se.

1.4.1. Ked vez mé nye zettként nem ter mé sze tes sze mély is
megjelölhetô.

1.4.2. Szer zô dô fél a ked vez mé nye zet tet a biz to sí tó hoz cím -
zett és a biz to sí tó nak el jut ta tott írás be li nyi lat ko zat tal
je löl he ti ki és a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ig
bár mi kor ugyan ilyen for má ban a ki je lö lé sét vissza is
von hat ja, vagy a ki je lölt ked vez mé nye zett he lyett más
ked vez mé nye zet tet ne vez het meg. Amennyi ben nem
a biz to sí tott a szer zô dô fél, mind ezek hez a biz to sí tott
írás be li hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

1.4.3. Amennyi ben a szer zô dô fél a biz to sí tott hoz, vagy a
ked vez mé nye zett hez in té zett írás be li nyi lat ko zat tal kö -
te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a ked vez mé nye zett ki -
je lö lé sét fo lya ma to san ha tály ban tart ja, a ked vez mé -
nye zett ki je lö lé sét nem le het vissza von ni, vagy meg -
vál toz tat ni azon sze mély hoz zá já ru lá sa nél kül, aki nek
ré szé re a kö te le zett ség vál la lást tet ték. A szer zô dô fél
nyi lat ko za tá ról a biz to sí tót tá jé koz tat ni kell.

1.4.4. A ked vez mé nye zett ki je lö lé se ha tá lyát vesz ti, ha a
ked vez mé nye zett a biz to sí tá si ese mény be kö vet kezte
elôtt meg hal, vagy jog utód nél kül meg szû nik.

1.4.5. A biz to sí tott hoz zá já ru lá sa nél kül kö tött szer zô dés nek,
amennyi ben tör tént ked vez mé nye zett je lö lés, a ked -
vez mé nye zett je lö lést tar tal ma zó ré sze sem mis. Ilyen

Általános feltételek
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eset ben a ked vez mé nye zett nek a biz to sí tot tat, vagy
örö kö sét kell te kin te ni.

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

2.1. A biz to sí tá si szer zô dés – a szer zô dô fél ál tal tett jog -
nyi lat ko zat mód já tól füg gô en – lét re jö het szó ban, vagy
írás ban.

A szer zô dô ál tal tett, a szer zô dés lét re ho zá sá ra irá -
nyu ló jog nyi lat ko zat:

a) je len le vôk kö zött – a biz to sí tó tu do más szer zé sé vel
– azon nal

b) tá vol le vôk kö zött, a biz to sí tó hoz va ló meg ér ke zés -
sel

vá lik ha tá lyos sá.

2.2. Szer zô dô és biz to sí tott szer zô dés kö tés kor kö te les a
biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges, va la -
mennyi olyan kö rül ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame -
lye ket is mert, vagy is mer nie kel lett, il let ve ame lyek re
vo nat ko zó an a biz to sí tó – szó ban, vagy a szer zô dés
ré szét ké pe zô aján la ti adat la pon – kér dést tett fel.

2.3. A koc ká zat vál la lást meg elô zô en biz to sí tó jo go sult a
szer zô dô/biz to sí tott ál tal kö zölt in for má ci ó kat el len -
ôriz ni, szük ség ese tén a biz to sí tott mun ka adó já ra,
mun ka vi szo nyá ra, leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gé -
re, élet kö rül mé nye i re vo nat ko zó, to váb bi kér dé se ket
fel ten ni. Jo go sult to váb bá a biz to sí tott egész sé gi ál la -
po tá ra vo nat ko zó or vo si vizs gá la tot kez de mé nyez ni,
amely nek költ sé gét a biz to sí tó ma ga vi se li.

2.4. Szó ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat

2.4.1. Szó ban, te le fo non ke resz tül kö zölt nyi lat ko zat alap ján,
tá vol lé vôk kö zött szer zô dés kö tés ki zá ró lag úgy le het -
sé ges, ha a szer zô dô aján la tát – a biz to sí tó ál tal ki fe -
je zet ten er re a cél ra lét re ho zott és fenn tar tott – olyan
te le fon szá mon tet te meg, mely nek er re a cél ra va ló
fel hasz ná lá si le he tô sé gé rôl a biz to sí tó elô ze te sen,
nyil vá nos tá jé koz ta tást tett köz zé.

2.5. Írás ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat

2.5.1. Tá vol lé vôk kö zött, írás ban kö tött szer zô dés lét re ho zá -
sá ra irá nyu ló aján lat té tel tör tén het pa pír ala pon,
amennyi ben szer zô dô nyi lat ko za tát alá ír ta és az aján -
lat a biz to sí tóhoz be ér ke zett.

2.5.2. Tá vol lé vôk kö zött, írás ban kö tött szer zô dés lét re ho zá -
sá ra irá nyu ló aján lat té tel tör tén het még a biz to sí tó,
vagy biz to sí tás köz ve tí tô ál tal üze mel te tett olyan – in -
for ma ti kai és adat biz ton sá gi szem pont ból vé dett –
elekt ro ni kus rend sze rek ben, internetes plat for mo kon,
ame lyek al kal ma sak:

a) a tar ta lom jog nyi lat ko zat meg té te lét kö ve tô meg -
vál toz tat ha tat lan sá gá nak sza va to lá sá ra,

b) a tar ta lom idô kor lát nél kü li vissza idéz he tô sé gé re,
c) a nyi lat ko zat té tel és a nyi lat ko zat te vô sze mé lyé nek

egy ér tel mû azo no sí tás ra,

amennyi ben az aján la tot a biz to sí tó ki fe je zet ten er re a
cél ra ki dol go zott nyom tat vá nyá nak az aján lat té tel hez
szük sé ges tar ta lom nak meg fe le lô és tel jes kö rû ki töl -
té sé vel, a biz to sí tó ál tal elô re rög zí tett és az aján lat té -
tel idô pont já ban ha tá lyos díj sza bá sa alap ján te szik, ha
az a biz to sí tó ál tal nyil vá no san meg hir de tett (ajanlat -
keres@kobe.hu), vagy más kü lön meg ál la po dás ban
rög zí tett, elekt ro ni kus kap cso lat tar tás ra lét re ho zott el -
ér he tô ség re be ér ke zett.

2.5.3. Írás ban kö zölt nek te kin ten dô a szer zô dés kö tés re irá -
nyu ló aján la tot tar tal ma zó elekt ro ni kus nyi lat ko zat,
amennyi ben a 2.5.2. pont ban rész le te zett fel té te lek -
nek meg fe le lô elekt ro ni kus do ku men tu mot az aján lat -
te vô fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal, vagy
mi nô sí tett elekt ro ni kus alá írás sal lát ja el és az aján lat
a biz to sí tó nyil vá no san meg hir de tett (ajanlat ke -
res@kobe.hu), vagy kü lön meg ál la po dás ban rög zí tett
elekt ro ni kus kap cso lat tar tás ra szol gá ló el ér he tô sé gé -
re be ér ke zett.

2.5.4. Elekt ro ni kus úton meg kö tött szer zô dés – ide ért ve az
ál ta lá nos-, a kü lö nös és a ki egé szí tô fel té te le ket –
hoz zá fér he tô a szer zô dô ál tal re giszt rált webfelületen
meg ta lál ha tó ügy fél por tá lon ke resz tül.

2.6. Az aján lat te vô, aján la tá hoz an nak meg té te lé tôl szá -
mí tott 15 na pig van köt ve.

2.7. Biz to sí tó a szer zô dô, szó ban tett aján la tát an nak
hatályosulásától, írás ban tett:

a) pa pír ala pú aján la tát a biz to sí tóhoz tör té nô be ér ke -
zéstôl,

b) elekt ro ni kus aján la tát a biz to sí tó ál tal nyil vá no san
meg hir de tett (ajanlatkeres@kobe.hu), vagy más
kü lön meg ál la po dás ban rög zí tett, elekt ro ni kus
kap cso lat tar tás ra lét re ho zott el ér he tô ség re tör té nô
be ér ke zés tôl

szá mí tott, 15 na pon be lül bí rál ja el.

2.7.1. Az írás ban tett aján lat be ér ke zé sé nek idô pont ját a biz -
to sí tó át vé te li pe csét je, il let ve elekt ro ni kus idô pe csét -
je iga zol ja.

2.8. Amennyi ben a biz to sí tó szer zô dô – szó ban, vagy
írás ban tett – aján la tá ra a ren del ke zé sé re ál ló ti zen öt
na pon be lül nem nyi lat ko zik, a szer zô dés a kockázat -
elbírálási idô el tel tét kö ve tô na pon, az aján lat sze rin ti
tar ta lom mal jön lét re, az aján lat nak a biz to sí tó ré szére
tör tént át adá sa idô pont já ra vissza me nô ha tállyal, fel -
té ve, hogy az aján la tot a jog vi szony tar tal má ra vo nat -
ko zó, jog sza bály ban elô írt tá jé koz ta tás bir to ká ban, a
biz to sí tó ál tal rend sze re sí tett aján la ti la pon és a ha tá -
lyos díj sza bás nak meg fe le lô en tet ték.

2.8.1. Amennyi ben a biz to sí tó ki fe je zett nyi lat ko za ta nél kül
lét re jött szer zô dés va la mely lé nye ges kér dés ben el tér
je len biz to sí tás fel té te le i tôl, a biz to sí tó a szer zô dés
lét re jöt té tôl szá mí tott ti zen öt na pon be lül írás ban ja -
va sol hat ja a szer zô dés fel té te lek nek meg fe le lô mó do -
sí tá sát.
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2.8.2. Amennyi ben a szer zô dô fél a biz to sí tó mó do sí tó ja -
vas la tát nem fo gad ja el, vagy ar ra ti zen öt na pon be lül
nem vá la szol, a biz to sí tó az el uta sí tás tól, il le tô leg a
mó do sí tó ja vas lat kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 15 na pon
be lül a szer zô dést har minc nap ra írás ban fel mond hat -
ja.

2.9. Amennyi ben a kockázatelbírálási idô alatt a biz to sí tá -
si ese mény be kö vet ke zik, az aján la tot a biz to sí tó csak
ab ban az eset ben uta sít hat ja vissza, ha en nek le he tô -
sé gé re az aján la ti la pon a fi gyel met ki fe je zet ten fel -
hív ta, és az igé nyelt biz to sí tá si fe de zet jel le ge vagy a
koc ká zat vi se lés kö rül mé nyei alap ján nyil ván va ló, hogy
az aján lat el fo ga dá sá hoz a koc ká zat egye di el bí rá lá -
sa szük sé ges. Az eset le ge sen meg fi ze tett biz to sí tá si
dí ja kat az el uta sí tás tól, de leg ké sôbb a díj be ér ke zé -
sé tôl szá mí tott nyolc na pon be lül vissza utal ja.

2.10. A biz to sí tó a lét re jött szer zô dés rôl köt vényt/elekt ro ni -
kus köt vényt, vagy egyéb fe de ze tet iga zo ló do ku men -
tu mot ál lít ki.

2.11. Amennyi ben a köt vény, il let ve a fe de ze tet iga zo ló do -
ku men tum tar tal ma a szer zô dô aján la tá tól el tér és az
el té rést a szer zô dô ké se de lem nél kül nem ki fo gá sol -
ja, a szer zô dés a köt vény, il let ve a fe de ze tet iga zo ló
do ku men tum tar tal ma sze rint jön lét re. E ren del ke zést
lé nye ges el té ré sek re ki zá ró lag ak kor le het al kal maz -
ni, ha a biz to sí tó az el té rés re a szer zô dô fi gyel mét a
köt vény, il let ve a fe de ze tet iga zo ló do ku men tum ki -
szol gál ta tá sa kor írás ban, kü lön is fel hív ta. Ha a felhí -
vás elmarad, a szerzôdés az ajánlat tartalmának meg -
felelôen jön létre.

3. A SZER ZÔ DÉS TAR TA MA, ÉV FOR DU LÓ JA

3.1. A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zat lan tar ta mú.

3.2. A tar ta mon be lü li biz to sí tá si idô szak egy év, a biz to sí -
tá si év for du ló min den év ben a szerzôdés technikai
kez detének naptári napja.

4. TE RÜ LE TI, IDÔBELI HA TÁLY

4.1. A szerzôdés hatálybalépése: A biz to sí tás a biz to sí tá -
si díj meg fi ze té sé vel lép ha tály ba (tech ni kai kez det)
az aján la ton, il let ve a köt vény ben fel tün te tett na pon,
amennyi ben a biz to sí tá si dí jat az aján lattétel nap ján
meg fi zet ték, vagy an nak meg fi ze té sé re díj ha lasz tás -
ban ál la pod tak meg, és a díj a díj ha lasz tás ha tár nap -
já ig meg fi ze tés re ke rült.

4.2. Az egyes modulok hatálya: A biz to sí tás mun ka nél kü -
li sé gi mo dul já nak te rü le ti ha tá lya a Ma gyar or szág te -
rü le tén be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mé nyek re ter jed
ki, a ki egé szí tô mo dul ha tá lya a vi lág bár mely or szá -
gá ban, a nap 24 órá já ban be kö vet ke zett biztosítási
ese mé nyek re ér vé nyes.

5. KOC KÁ ZAT VI SE LÉS KEZ DE TE, VÉ GE

5.1. A biz to sí tó egyes biztosítási események vonatkozá -
sá ban tekintett koc ká zat vi se lé sé nek (ve szély vi se lé -
sé nek) kez de te az az idô pont, amely tôl kez dô dô en a
biz to sító át vál lal ja a biz to sí tá si szer zô dés ben meg ha -
tá ro zott egyes koc ká za to kat. Koc ká zat vi se lés ki zá ró -
lag ér vé nye sen lét re jött, és hatályba is lépett szer zô -
dés ese té ben in dul hat meg.

5.2. A koc ká zat vi se lés leg ko ráb bi kez de te a mun ka nél kü -
li sé gi elem, va la mint a ki egé szí tô fe de zet ként igé nyel -
he tô ke re sô kép te len sé gi ese mény te kin te té ben, a vá -
ra ko zá si idô el tel tét kö ve tô nap nul la (0.00) órá ja, ki -
egé szí tô ba le se ti ha lál és ba le se ti rok kant ság ese tén
az aján lattétel napját követô nap nul la (0.00) órá ja.

5.3. A to váb bi, szer zô dés ben esetlegesen vál lalt, speciális
koc ká za tok te kin te té ben a kockázatviselés kezdete a
biztosítási szerzôdésben fel tün te tett idô pont, fel té ve,
hogy az aján la tot a biz to sí tó vál to zat lan tar ta lom mal
el fo gad ta, vagy ar ra nem nyi lat ko zott.

5.4. Je len fel té te lek alap ján fo gyasz tó nak mi nô sü lô szer -
zô dô ál tal kö tött szer zô dés va la mennyi ele mé re vo -
nat ko zó koc ká zat vi se lés egy szer re meg szû nik:

a) a biz to sí tott ha lá la ese tén,
b) a rok kant ság ra meg ha tá ro zott tel jes biz to sí tá si

összeg ki fi ze té sé vel,
c) az alap fe de zet (mun ka nél kü li ség) ér dek mú lás mi -

at ti meg szû né sé vel, a meg szû nés nap ján, 24 óra -
kor,

d) az alap fe de zet – biz to sí tott nyug díj ba vo nu lá sa,
vagy kor ked vez mé nyes nyug díj ba vo nu lá sa mi att
be kö vet ke zett – meg szû né sé vel, a bekövetkezés
nap ján, 24 óra kor,

e) a biz to sí tá si szer zô dés bár mely, 7. pont jában rög -
zí tett meg szû né si ok be kö vet ke zé sé vel,

f) a kü lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott egyéb ese -
tek ben.

5.5. Cso por tos szer zô dés ese tén, az egyes biz to sí tot tak
vo nat ko zá sá ban a fe de zet va la mennyi ele mé re vo -
nat ko zó koc ká zat vi se lés egy szer re meg szû nik:

a) a biz to sí tott ha lá la ese tén,
b) a rok kant ság ra meg ha tá ro zott tel jes biz to sí tá si

összeg ki fi ze té sé vel,
c) a biz to sí tott szer zô dés kö tés hez tör té nô hoz zá já ru -

lá sá nak vissza vo ná sá val, a vissza vo nás nap ján 24
óra kor,

d) az adott biz to sí tott ra vo nat ko zó alap fe de zet (mun -
ka nél kü li ség) ér dek mú lás mi at ti meg szû né sé vel, a
meg szû nés nap ján, 24 óra kor,

e) az adott biz to sí tott ra vo nat ko zó alap fe de zet (mun -
ka nél kü li ség) – biz to sí tott nyug díj ba vo nu lá sa, vagy
kor ked vez mé nyes nyug díj ba vo nu lá sa mi att be kö -
vet ke zett – meg szû né sé vel, a bekövetkezés nap -
ján, 24 óra kor,

f) a 7. pontban rög zí tett, bármely meg szû né si ok be -
kö vet ke zé sé vel,

g) a kü lö nös fel té te lek ben meg ha tá ro zott egyéb ese -
tek ben.
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6. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS MÓ DO SÍ TÁ SA

6.1. Amennyi ben a szer zô dés ha tá lya alatt, szer zô dô a
szer zô dés mó do sí tá sát kez de mé nye zi, a biz to sí tó a
mó do sí tá si igényt a biztosítóhoz tör té nô be ér ke zés tôl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül bí rál ja el.

6.2. A mó do sí tott fel té te lek sze rin ti koc ká zat vi se lés leg ko -
ráb ban a mó do sí tá si igény a biz to sí tóhoz tör té nô be -
ér ke zé sét kö ve tô har min ca dik nap utá ni nap tá ri hó -
nap el sô nap já nak nul la órá ja kor kez dôd het meg,
amennyi ben a mó do sí tás ha tály ba lé pé sé nek nap já ig
az eset le ges több let dí jat meg fi zet ték és a biz to sí tó a
mó do sí tást el fo gadta.

6.3. Amennyi ben a biz to sí tó csak a szer zô dés kö tés után
sze rez tu do mást a szer zô dés kö tés kor már fenn állt
kö rül mé nyek rôl, il let ve a koc ká zat el vál la lá sát érin tô
lé nye ges kö rül mé nyek rôl, to váb bá, ha a szer zô dés ben
meg ha tá ro zott lé nye ges kö rül mé nyek vál to zá sát köz -
lik ve le és a szer zô dés lét re jöt tét, vagy a változásbe-
jelentési kö te le zett ség ha tár ide jét kö ve tô 5 év még
nem telt el, ti zen öt na pon be lül írás ban ja vas la tot te -
het a szer zô dés mó do sí tá sá ra, il le tô leg – ha a koc ká -
za tot a fel té te lek ér tel mé ben nem vál lal ja – a szer zô -
dést har minc nap ra írás ban fel mond hat ja.

6.3.1. Lé nye ges kö rül mé nynek mi nô sül kü lö nö sen, de nem
ki zá ró la go san például a mun kál ta tó sze mé lyé nek,
vagy a net tó jövedelem jelen szerzôdésben is megje -
lölt szint jé nek 10%-ot meg ha la dó mér té kû vál to zá sa.

6.4. Amennyi ben a szer zô dô fél a mó do sí tó ja vas la tot
nem fo gad ja el, vagy ar ra, an nak kéz hez vé te lé tôl szá -
mí tott 15 na pon be lül nem vá la szol, a szer zô dés a
mó do sí tó ja vas lat köz lé sé tôl szá mí tott 30. na pon meg -
szû nik, ha a biz to sí tó er re a kö vet kez mény re a mó do -
sí tó ja vas lat meg té te le kor a szer zô dô fél fi gyel mét fel -
hív ta.

7. A BIZ TO SÍ TÁ SI SZER ZÔ DÉS MEG SZÛ NÉ SE

A biz to sí tá si szer zô dés meg szûn het:

• év for du ló ra tör té nô fel mon dás sal,
• díjnemfizetéssel,
• biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel,
• kor el érés sel,
• biz to sí tá si összeg tel jes ki fi ze té sé vel,
• ér dek mú lás sal, lehetetlenüléssel,
• a biz to sí tott hoz zá já ru lá sá nak vissza vo ná sá val,
• kö zös meg egye zés sel.

7.1.Évfordulóratörténôfelmondás

A biz to sí tá si szer zô dés írás ban, a biz to sí tá si idô szak vé gé re
mond ha tó fel. A fel mon dá si idô 30 nap. Fel mon dás ese tén a
szer zô dés és a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si idô -
szak utol só nap ján, hu szon négy (24.00) óra kor – ma ra dék -
jo gok nél kül – meg szû nik.

7.2.Díjnemfizetés

7.2.1. Amennyi ben az ese dé kes biz to sí tá si dí jat nem fi ze tik
meg, a biz to sí tó – a kö vet kez mé nyek re tör té nô fi gyel -
mez te tés mel lett – a szer zô dô fe let a fel szó lí tás el kül -
dé sé tôl szá mí tott har minc na pos pót ha tár idô tû zé sé -
vel a tel je sí tés re írás ban fel hív ja. A pót ha tár idô ered -
mény te len el tel té vel a szer zô dés az ese dé kes ség
nap já ra vissza me nô ha tállyal meg szû nik, ki vé ve, ha a
biz to sí tó a díj kö ve te lést ké se de lem nél kül, bí ró sá gi
úton ér vé nye sí ti. A szer zô dô elô ze tes fel ha tal ma zá sa
alap ján a biz to sí tó – je len pont sze rin ti fel hí vá si kö te -
le zett sé gé nek – jo go sult a szer zô dô ál tal meg adott e-
mail cím re kül dött ér te sí tés út ján ele get ten ni.

7.2.2. Amennyi ben az ese dé kes díj nak csak egy ré szét fi zet -
ték meg, és a biz to sí tó – a díj fi ze té si kö te le zett ség el -
mu lasz tá sá ra vo nat ko zó, fen ti ek ben rész le te zett sza -
bá lyok al kal ma zá sá val – ered mény te le nül hív ta fel a
szer zô dô fe let a be fi ze tés ki egé szí té sé re, a szer zô -
dés vál to zat lan biz to sí tá si összeg gel, a be fi ze tett díj -
jal ará nyos idô tar tam ra ma rad fenn.

7.2.3. Cso por tos szer zô dés díj fi ze té si kö te le zett sé gé nek
meg sér té se ese tén, a fe de zet va la mennyi biz to sí tott
vo nat ko zá sá ban vál to zat lan biz to sí tá si összeg gel, a
meg fi ze tett töredékdíjtömeg biz to sí tot tak szá má nak
ará nyá ban egyen lô ré szek re fel osz tott há nya dá nak,
az adott biz to sí tott ra ju tó díj el vá rás sal ará nyos idô tar -
ta má ra ma rad fenn.

7.3.Biztosításieseménybekövetkezése

Amennyi ben a ba le se ti ha lál biz to sí tá si ese mény be kö vet ke -
zik, a biz to sí tá si szer zô dés, illetve csoportos szerzôdés ese -
tén a szerzôdés adott biztosítottra vonatkozó fedezete az
ese mény be kö vet ke zé sé nek nap ján meg szû nik.

7.4.Korelérés

A biz to sí tá si szer zô dés valamennyi esemény tekintetében,
adott biz to sí tott vo nat ko zá sá ban au to ma ti ku san meg szû nik
a biz to sí tott nyugdíjba vonulásával, de legkésôbb a bizto sí -
tott  65. élet évé nek be töl té sét kö ve tô biz to sí tá si év for du lón.

7.5.Biztosításiösszegteljeskifizetése

Ba le se ti rok kant ság be kö vet ke zé se kor a tel jes biz to sí tá si
összeg ki fi ze té sé vel a szer zô dés ma ra dék jo gok nél kül meg -
szû nik.

7.6.Érdekmúlás,lehetetlenülés

7.6.1. Amennyi ben a biztosító kockázatviselésének tartama
alatt az alap biz to sí tá si ese mény (munkanélküliség)
be kö vet ke zé se le he tet len né vált (pl. nyugdíjba vo nu lás,
vagy rokkantnyugdíjazás miatt), illetve a biz to sí tá si
ér dek meg szûnt, az ér dek mú lás nap já val a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se és egy ben a teljes biz to sí tá si szer -
zô dés – biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se nél kül –
meg szû nik. A biz to sí tót eb ben az eset ben az ér dek -
mú lás nap já ig ese dé kes díj il le ti meg.
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7.6.2. Spe ci á lis le he tet le nü lé si ok nak mi nô sül, amennyi ben
a biz to sí tás tar ta ma alatt a biz to sí tott vá ran dós sá vá -
lik. Eb ben az eset ben a biz to sí tott nak le he tô sé ge van
a szer zô dés meg szün te té sé re. Vá ran dó sság mi at ti
szer zô désmeg szû nés ese tén a biz to sí tót a vá ran dós -
ság meg ál la pí tá sá nak nap já ig já ró díj il le ti meg.

7.7.Biztosítottihozzájárulásvisszavonása

Amennyi ben a biz to sí tott szer zô dés kö tés hez adott hoz zá já -
ru lá sát írás ban a szer zô dés tar ta ma alatt vissza von ja, a
szer zô dés, il let ve cso por tos szer zô dés ese tén az adott biz to -
sí tott ra vo nat ko zó fe de zet a hoz zá já ru lás vissza vo ná sá nak
nap ján ma ra dék jo gok nél kül meg szû nik, ki vé ve, ha – fo gyasz -
tói szer zô dés ese tén – a biz to sí tott be lép a szer zô désbe.

7.8.Közösmegegyezés

A biz to sí tá si szer zô dés a fe lek kö zös meg egye zé sé vel, elô -
re mutató hatállyal bár mi kor meg szün tet he tô. A közös meg -
egye zés a felek kölcsönösen kifejezett, egybehangzó szán -
déka esetén jön létre. Közös megegyezéssel történô szerzô -
dés megszûnés esetén a biz to sí tót a kockázat vi selés utolsó
nap já ig já ró díj il le ti meg.

8. DÍJ FI ZE TÉS

8.1. A biz to sí tás dí ját a biz to sí tó biz to sí tá si idô sza kon ként
ha tá roz za meg.

8.1.1. A fo gyasz tói biz to sí tá si szer zô dés éves dí ja a biz to sí -
tott sze mély egy koc ká za ti nap ra ju tó (egész fo rint ra
ke re kí tett) na pi dí já nak és az adott biz to sí tá si idô szak
koc ká za ti nap jai szá má nak szor za ta.

8.1.2. A fo gyasz tói szer zô dés nek nem mi nô sü lô cso por tos
szer zô dés tel jes éves dí ja egy adott koc ká za ti cso port
egy biz to sí tott já nak egy koc ká za ti nap ra ju tó (egész
fo rint ra ke re kí tett) dí ja alap ján szá mí tott és az adott
cso port lét szá má nak fi gye lem be vé te lé vel kal ku lált,
koc ká za ti cso por ton ként össze sí tett rész dí jak össze ge.

8.2. A biz to sí tás éves dí jú, amely éves díj ha vonkénti, ne -
gyed éves rész le tek ben is meg fi zet he tô. A díj fi ze té si
gya ko ri ság a biztosítási szerzôdésben ke rül meg ha tá -
ro zás ra.

8.2.1. Szer zô dô jo go sult az ál ta la a szer zô dés kö tés kor, vagy
a szer zô dés tar ta ma alatt vá lasz tott díj fi ze té si gya ko -
ri sá got és díj fi ze té si mó dot meg vál toz tat ni. A szer zô -
dô ál tal írás ban be nyúj tott mó do sí tá si igényt a biz to sí -
tó leg ko ráb ban a mó do sí tá si igény – a biz to sí tóhoz
tör té nô – be ér ke zé sét kö ve tô har min ca dik nap utá ni
el sô ese dé kes ség kor ér vé nye sí ti.

8.3. A biz to sí tás el sô dí ja az aján lattétel napján ese dé kes.
Ha vonkénti díj fi ze té si gya ko ri ság ban tör tént meg ál la -
po dás ese tén, az el sô díj ként 90 kockázati nap dí ját
kö te les meg fi zet ni a szer zô dô.

8.4. A biz to sí tás foly ta tó la gos dí ja min dig an nak az idô -
szak nak az el sô nap ján ese dé kes, amely re a díj, vagy
díj rész let vo nat ko zik.

8.4.1. Amennyi ben a biz to sí tott a biz to sí tás tar ta ma alatt vá -
ran dós sá vá lik, a szer zô dés vál to zat lan for má ban tör -
té nô meg tar tá sa, il let ve fel mon dá sa mel lett, a biz to sí -
tott nak le he tô sé ge van a mun ka nél kü li sé gi, il let ve a
ke re sô kép te len sé gi elem re vo nat ko zó díj fi ze té si szü -
ne tel te tés igény be vé te lé re is. Ilyen eset ben a mun ka -
nél kü li sé gi, il let ve a ke re sô kép te len sé gi elem díj szük -
ség le té re vo nat ko zó díj fi ze té si kö te le zett ség a vá ran -
dós ság meg ál la pí tá sá nak nap já tól, leg fel jebb a gyer -
mek egy éves ko rá ig szü ne tel tet he tô. A gyer mek egy -
éves ko rát kö ve tô na pon a szer zô dés tel jes dí já ra vo -
nat ko zó díj fi ze té si kö te le zett ség új ra ke let ke zik, a jog -
foly to nos szer zô dés, a szü ne tel te tés meg kez dé se kor
ha tá lyos tar ta lom mal él to vább.

8.5. A so ron kö vet ke zô biz to sí tá si idô szak ra vo nat ko zó dí -
jat a biz to sí tó kö te les a biz to sí tá si idô szak meg kez dé -
se elôtt leg alább hat van nap pal a szer zô dô tu do má -
sá ra hoz ni.

8.5.1. A biz to sí tó az adott biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká za ti
té nye zôk, kár- és kár ren de zé si költ sé gek, kár gya ko ri -
sá gi és át lag kár ér té kek vál to zá sa, vagy a biz to sí tást
érin tô köz ter hek mér té ké nek vál to zá sa ese tén, a
szer zô dés év for du ló já tól a biz to sí tá si díj – biz to sí tá si
összeg mó do sí tá sá val nem együtt já ró – vál to zá sát is
kez de mé nyez he ti.

8.5.2. A biz to sí tó a biz to sí tá si díj ilyen tí pu sú mó do sí tá sá ról
a biz to sí tá si év vé gét leg alább 60 nap pal meg elô zô en
írás ban ér te sí ti a szer zô dôt.

8.5.3. Amennyi ben a szer zô dô – a biz to sí tá si díj mó do sí tá sa
mi att – biz to sí tá si szer zô dé sét nem kí ván ja fenn tar ta -
ni, a szer zô dést a biz to sí tá si év for du lót leg alább 30
nap pal meg elô zô en fel is mond hat ja.

8.5.4. Amennyi ben a szer zô dô a szer zô dés fen ti ek ben rész -
le te zett díj mó do sí tá sát írás ban nem uta sít ja vissza,
úgy azt a biz to sí tó el fo ga dott nak te kin ti.

8.6. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí -
tó jo go sult a tel jes biz to sí tá si idô szak ra já ró dí jat le -
von ni az ese dé kes sé vá ló szol gál ta tá si összeg bôl.

8.7. A díjnemfizetéssel meg szûnt biz to sí tá si szer zô dést, a
biz to sí tá si díj nak a meg szû nést kö ve tô, utó la gos meg -
fi ze té se nem he lye zi új ra ha tály ba.

8.8. A szer zô dés díjnemfizetéses meg szû né sét kö ve tô
száz húsz na pon be lül a fe lek a szer zô dést kö zös
meg egye zés sel, az el ma radt díj meg fi ze té sét kö ve tô -
en, új ra ér vény be he lyez he tik (re ak ti vá lás).

8.8.1. A biz to sí tó a biz to sí tá si fe de ze tet a meg szûnt szer zô -
dés fel té te lei sze rint hely re ál lít hat ja, fel té ve, hogy a
ko ráb ban ese dé kes sé vált biz to sí tá si dí jat meg fi ze tik.

8.8.2. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az új ra ér vény be he lye -
zés és a díj utó la gos meg fi ze té se ré vén sem ter jed ki
a szer zô dés meg szû né se és az új ra ér vény be he lye -
zé sé nek idô pont ja kö zött el telt idô szak ra.
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9. A BIZ TO SÍ TÁS MO DU LOS SZER KE ZE TE,
BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉ NYEK

9.1. A biz to sí tá si szer zô dés egy alap és egy ki egé szí tô
mo dult tar tal maz, az aláb bi ak sze rint:

a) Alap mo dul: Mun ka nél kü li ség
b) Ki egé szí tô mo du l:

• Ba le se tbiztosítás
- Ba le se ti ere de tû ha lál
- Ba le se ti ere de tû rok kant ság

• Ke re sô kép te len sé gi biztosítás

9.2. A mun ka nél kü li sé gi koc ká za tot tar tal ma zó alap mo dul
önál ló an is meg köt he tô. A ba le se ti- és ke re sô kép te len -
sé gi elemet is tartalmazó kiegészítô modul azon ban
munkanélküliségi elem nélkül nem vá laszt ha tó.

10. BIZ TO SÍ TÁ SI ÖSSZEG

10.1. A biz to sí tá si összeg a biz to sí tá si szerzôdésben biz to -
sí tá si ese mé nyen ként kü lön-kü lön meg ha tá ro zott
összeg.

10.2. A biz to sí tá si összeg a biz to sí tó – biz to sí tott sze mé -
lyen ként és biz to sí tá si ese mé nyen ként nyúj tott – té rí -
té sé nek fel sô ha tá ra, egy ben a sze mé lyen kén ti biz to -
sí tá si díj meg ál la pí tá sá nak alap ja is.

10.3. Az egy adott biz to sí tott sze mély hez és biztosítási ese -
ményhez ren de lt biztosítási összeg, a biztosító – ha -
von kén ti, vagy egy sze ri – szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gé nek alap ja.

10.4. Je len szer zô dés a biz to sí tó ál tal – az összeg sze rû ség
és biz to sí tá si ese mény te kin te té ben – elô re rög zí tett,
mo du lon kén ti össze ren de lé se ket tar tal maz, ez az úgy -
ne ve zett biz to sí tá si összeg sé ma (1. sz. melléklet).

10.5. A mun ka nél kü li sé gi mo dul biz to sí tá si össze gét szer -
zô dés kö tés kor a szer zôdô választja ki a biztosító által
megadott sémából. A mun ka nél kü li sé gi mo dul biz to sí -
tá si össze ge egy fix, ha vi já ra dék alap, amely nek
össze gét úgy kell meghatározni, hogy az a biz to sí tá si
ese mény be kö vet ke zé se kor ne ha lad  ja meg a biz to sí -
tott rend sze res ha vi net tó jö ve del mé nek 70%-át.

10.6. A mun ka nél kü li sé gi mo du lon kí vü li to váb bi mo du lok,
il let ve a mo dul hoz tar to zó biz to sí tá si ese mé nyek biz -
to sí tá si össze gei a szol gál ta tá si táb lá ban, a szer zô dô
ál tal vá lasz tott mun ka nél kü li sé gi biz to sí tá si összeg hez
tar to zó – a biz to sí tó ál tal – elô re rög zí tett össze gek.

10.7. A biz to sí tás szol gál ta tá si táb lá za tá ban elô re rög zí tett
biz to sí tá si összeg sé má tól el té rô, egy-egy adott ese -
mény hez ren delt biz to sí tá si össze gek külön nem vál -
toz tat ha tók.

11. A SZER ZÔ DÔ, BIZ TO SÍ TOTT
KÖ TE LE ZETT SÉ GEI

Tájékoztatásikötelezettség

11.1. Amennyi ben a szer zô dést nem a biz to sí tott kö ti, a biz -
to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ig, vagy a biz to sí tott
be lé pé sé ig szer zô dô fél a hoz zá in té zett nyi lat ko za -
tok ról és a szer zô dés ben be kö vet ke zett vál to zá sok ról
(pl. ked vez mé nye zett je lö lés vissza vo ná sa, új ked vez -
mé nye zett je lö lé se) kö te les tá jé koz tat ni a biz to sí tot tat.

Közlésikötelezettség

11.2. Szer zô dô és a biz to sí tott szer zô dés kö tés kor kö te les a
biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges min den
olyan kö rül ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lye ket is -
mert, vagy is mer nie kel lett. A biz to sí tó írás ban fel tett
kér dé se i re adott, hi ány ta lan és a va ló ság nak meg fe le -
lô vá la szok kal a fe lek köz lé si kö te le zett sé gük nek ele -
get tesz nek.

11.3. Köz lé si kö te le zett ség meg sér té se ese tén a biz to sí tó
szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be.

Változás-bejelentésikötelezettség

11.4. A vál to zás-be je len tés re irá nyu ló kö te le zett ség egya -
ránt ter he li a szer zô dô fe let és a biz to sí tot tat, egyi kük
sem vé de kez het olyan kö rül mény, vagy vál to zás nem -
tudásával, ame lyet bár me lyi kük el mu lasz tott a biz to sí -
tó val kö zöl ni, vagy ne ki be je len te ni, no ha ar ról tud nia
kel lett és az köz lés re, be je len tés re kö te les lett vol na.

11.5. A szer zô dô és a biz to sí tott kö te les a biz to sí tás el vál -
la lá sa szem pont já ból lé nye ges kö rül mé nyek vál to zá -
sát ti zen öt na pon be lül, írás ban be je len te ni a biz to sí -
tó nak. Lé nye ges nek te kint he tô mind az a kö rül mény,
ame lyek re vo nat ko zó an a biztosító szóban vagy írás -
ban kérdést tett fel. Lé nye ges kö rül mény nek mi nô sül
például különösen a mun kál ta tó sze mé lyé nek meg vál -
to zá sa, il let ve a rend sze res ha vi net tó jö ve de lem szer -
zô dés kö tés kor meg lé vô mér té ké nek több, mint 10%-
ot meg ha la dó mér té kû, bár mi lyen irá nyú vál to zá sa.

11.6. A köz lés re, il le tô leg a vál to zás-be je len tés re irá nyu ló
kö te le zett ség meg sér té se ese tén – a szer zô dés lét re -
jöt tét, il let ve a változásbejelentési kö te le zett ség ha tár -
ide jét kö ve tô öt éven be lül – a biz to sí tó kö te le zett sé ge
nem áll be, ki vé ve, ha bi zo nyít ják, hogy az el hall ga -
tott, vagy be nem je len tett kö rül ményt a biz to sí tó szer -
zô dés kö tés kor is mer te, vagy az nem ha tott köz re a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ben, vagy an nak
sú lyos bo dá sá ban.

11.7. A köz lé si kö te le zett ség meg sér té se el le né re be áll a
biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge, ha a szer zô dés
meg kö té sé tôl a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé ig
öt (5) év már el telt.

Együttmûködésikötelezettség

11.8. A szerzôdô, illetve a biztosított tekintetében a biz to sí -
tó jo go sult az általuk kö zölt ada tok el len ôr zé sé re,
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jogosult továbbá a biz to sí tott mun ka vi szo nyá ra,
egész  sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó kér dé sek feltevésére,
vagy ezzel kapcsolatos – a szerzôdéskötéskor nem
részletezett – további adatok igénylésére.

Kármegelôzési,kárenyhítésikötelezettség

11.9. A biz to sí tott kö te les a tô le tel he tô mó don min dent
meg ten ni a kár ese mé nyek meg elô zé se, il let ve a be -
kö vet ke zett ká rok eny hí té se cél já ból.

11.9.1. A kár eny hí tés szük sé ges költ sé gei a biz to sí tá si összeg
ke re tei kö zött ak kor is a biz to sí tót ter he lik, ha a kár -
eny  hí tés nem ve ze tett ered mény re.

11.10. Mun ka nél kü li ség ese tén a biz to sí tott kö te les a tô le el -
vár ha tó mó don min dent meg ten ni an nak ér de ké ben,
hogy mi e lôbb is mé tel ten mun ká ba áll has son.

11.11. Bár mi lyen tes ti sé rü lést kö ve tô en a biz to sí tott nak a le -
he tô leg rö vi debb idôn be lül gya kor ló szak or vos hoz kell
for dul nia és kár eny hí té si kö te le zett sé gé bôl adó dó an,
an nak or vo si ta ná csa it kö te les pon to san be tar ta ni.

11.12. A biz to sí tó nem fe le lôs azo kért a kö vet kez mé nye kért,
ame lyek a biz to sí tott nak a biz to sí tá si ese mény ká ros
kö vet kez mé nyei el há rí tá sá ra, il let ve eny hí té sé re vo -
nat ko zó kö te le zett sé ge i nek el mu lasz tá sá ból ered nek.

Kárbejelentésikötelezettség

11.13. A biz to sí tó szol gál ta tá sá val kap cso la tos igényt írás -
ban, leg ké sôbb a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét
kö ve tô 15 na pon be lül kell be je len te ni, a biz to sí tó köz -
pon ti kár ren de zé si egy sé gé hez.

A köz pon ti kár ren de zés cí me:
• 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.

Egyéb el ér he tô sé gek:
• Tel.: +36 (1) 433-1180
• Fax: +36 (1) 433-1182
• E-mail: kar@kobe.hu

11.14. A biz to sí tó szol gál ta tá sá val kap cso la tos igény ér vé -
nye sí tést a szer zô dô nek, il let ve a biz to sí tott nak kell
kez de mé nyez nie. A szolgáltatási igényt a be kö vet ke -
zés tôl, il let ve a tu do más ra ju tás tól szá mí tott le he tô
leg ko ráb ban, de leg fel jebb ti zen öt na pon be lül – a biz -
to sí tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott szolgáltatást
igény lô nyom tat vány ki töl té sé vel – min den eset ben
írás ban is be kell nyúj ta ni a biz to sí tó nak, egy ben le he -
tô vé kell ten ni a be je len tés tar tal má nak el len ôr zé sét.

11.15. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be,
amennyi ben a szer zô dô, il let ve a biz to sí tott kár be je -
len tés sel kap cso la tos kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti,
kü lö nö sen, ha a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét
ha tár idô re a biz to sí tó nak nem je len ti be, a szük sé ges
fel vi lá go sí tást nem ad ja meg, vagy a fel vi lá go sí tá sok
tar tal má nak el len ôr zé sét nem te szi le he tô vé, és emi -
att a biz to sí tó kö te le zett sé ge szem pont já ból lé nye ges
kö rül mény ki de rít he tet len né vá lik.

11.16. A biz to sí tó, illetve a kárrendezési megbízott ál tal a
konkrét szolgáltatás kapcsán igé nyelt va la mennyi iga -
zo lást, nyi lat ko za tot és bi zo nyí té kot a biz to sí tó  ál tal
meg ha tá ro zott for má ban kell be nyúj ta ni. Az igény ér -
vé nyesítôjének ez zel kap cso la tos költ sé geit a biz to sí -
tó nem té rí ti meg.

11.17. A biz to sí tá si igény ér vé nye sí té sé hez a je len Általános
fel té te lek I. pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo -
kat kell be nyúj ta ni.

11.17.1. A biz to sí tó szol gál ta tá sa tel je sí té sé nek ese dé kes -
sé gét csak olyan ok irat be mu ta tá sá tól te he ti füg gô vé,
amely a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek iga zo -
lá sá hoz, il let ve a tel je sí ten dô szol gál ta tás mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges. A biz to sí tá si szol gál ta -
tás tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét a be je len tett biz to -
sí tá si ese mény te kin te té ben in dult sza bály sér té si el já -
rás jog erôs be fe je zé sé hez, illetve a bün te tô el já rás nak
a bí ró ság jog erôs ügy dön tô ha tá ro za tá val vagy vég le -
ges sé vált nem ügy dön tô vég zé sé vel tör té nô be fe je -
zé sé hez, va la mint az ügyész ség nek vagy a nyo mo zó
ha tó ság nak a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés vagy
köz ve tí tôi el já rás cél já ból tör té nô fel füg gesz tés rôl szó -
ló, il let ve to váb bi jog or vos lat tal nem tá mad ha tó el já -
rást meg szün te tô ha tá ro za ta meg ho za ta lá hoz a biz to -
sí tó nem köt he ti.

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

Abiztosítótájékoztatásikötelezettsége

12.1. A biz to sí tó kö te les a szer zô dôt tá jé koz tat ni:

a) a szer zô dés ada ta i ról – a szerzôdô ilyen irányú
meg keresésekor, haladéktalanul;

b) a be je len tett szol gál ta tá si igé nyek ren de zé sé nek
stá tu szá ról – a károsult ilyen irányú megkere sé se -
kor, haladéktalanul, illetve a kárrendezés tartama
alatt, rendszeresen;

c) a fo lya mat ban lé vô ki fi ze té sek rôl, il let ve ezek eset -
le ges akadályairól – az akadály felmerülésekor ha -
la déktalanul.

Szolgáltatásikötelezettség

12.2. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sító
a biztosítási szerôdésben fel tün te tett össze get fi ze ti
meg, a Kü lö nös fel té te lek ben rész le te zett sza bá lyok
alap ján.

12.3. Mun ka nél kü li sé gi, il let ve ke re sô kép te len sé gi ese mény
be kö vet ke zé se kor ha vi já ra dék for má já ban tel je sít a
biz to sí tó a vo nat ko zó ön ré sze se dé si idô szak le já ra tát
kö ve tô en, a mun ka nél kü li sé gi, il let ve ke re sô kép te len -
sé gi ál la pot fenn ál lá sá nak vé gé ig, de leg fel jebb az
adott ese mény hez meg ha tá ro zott szol gál ta tá si tar tam
tel jes ki fu tá sá ig.

12.4. Ba le se ti ha lál be kö vet ke zé se kor a biz to sí tó a biztosí -
tá si szerzôdésben fel tün te tett, ak tu á lis biz to sí tá si
össze get fi ze ti meg, a je len fel té te lek ben rész le te zett
sza bá lyok alap ján.
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12.5. A biz to sí tott ba le se tet kö ve tô 2 éven be lül meg ál la pí -
tott 100%-os ba le se ti rok kant sá ga ese tén az ak tu á lis
biz to sí tá si össze get fi ze ti ki a biz to sí tó a szol gál ta tás -
ra jo go sult ré szé re.

12.6. Amennyi ben a ba le set bôl ere dô ál lan dó egész ség ká -
ro so dás mér té ke a ba le se tet kö ve tô 2 éven be lül a
2%-ot el éri, il let ve meg ha lad ja, a 100%-os rok kant ság
ese té re meg ál la pí tott biz to sí tá si összeg nek az ál lan -
dó egész ség ká ro so dás mér té ké vel azo nos szá za lé -
kát fi ze ti a biz to sí tó.

12.7. Amennyi ben a ba le set bôl szár ma zó ál lan dó egész ség -
ká ro so dás mér té ke nem éri el a 2%-ot, a 100%-os rok -
kant ság ese té re meg ál la pí tott biz to sí tá si összeg 1%-
át, leg fel jebb azon ban 50 000 Ft-ot fi zet a biz to sító.

Aszolgáltatásikötelezettségkorlátozása

12.8. Amennyi ben a biz to sí tott éle té ben ese dé kes va la mely
szol gál ta tás ra nem a biz to sí tott jo go sult és a biz to sí -
tá si ese mény a ked vez mé nye zett szán dé kos ma ga -
tar tá sá val köz vet le nül oko za ti össze füg gés be hoz ha -
tó an kö vet ke zik be, úgy a biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a
ked vez mé nye zett he lyett a biz to sí tott válik jogosulttá.

12.9. A biz to sí tó a rok kant sá gi biz to sí tá si ese mény kap -
csán tel je sí tett szol gál ta tá sa – füg get le nül a vo nat ko -
zó %-ér ték alap ján meg ál la pí tott összeg tôl és az adott
biz to sí tá si idô sza kon be lül be kö vet ke zett ese mé nyek
szá má tól – nem ha lad hat ja meg a vo nat ko zó biz to sí -
tá si idô szak ban ak tu á lis biz to sí tá si összeg 100%-át.

12.10. Has fa li és lá gyék sérv ese tén a biz to sí tó ki zá ró lag ak -
kor tel je sít szol gál ta tást, ha a sér vet kí vül rôl jö vô be -
ha tás okoz ta és az nem örök lött té nye zôk (adott sá -
gok) kö vet kez mé nye ként ke let ke zett.

12.11. Porc ko rong sérv ese tén a biz to sí tó ki zá ró lag ak kor tel -
je sít szol gál ta tást, ha az a ge rinc osz lo pot ért köz vet -
len me cha ni kus be ha tás, nem pe dig egy ko ráb bi be -
teg ség sú lyos bo dá sá nak kö vet kez mé nye.

12.12. Bel sô szer vi vér zés és agy vér zés ese tén a biz to sí tó
ki zá ró lag ak kor tel je sít szol gál ta tást, ha azt a je len fel -
té te lek sze rint ba le set nek mi nô sü lô ese mény okoz za.

12.13. Pszi chi kai re ak ci ók okoz ta kó ros za va rok ese tén a
biz to sí tó ki zá ró lag ak kor tel je sít szol gál ta tást, ha azt a
je len fel té te lek sze rint ba le set nek mi nô sü lô ese mény
okoz za.

Aszolgáltatásikötelezettséghatárideje

12.14. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gét az adott kár -
ese mény el bí rá lás hoz szük sé ges utol só do ku men tum
be ér ke zé sé tôl szá mí tott ti zen öt na pon be lül tel je sí ti a
Különös feltételekben foglalt, speciális határidôk fi -
gye lembevételével.

Aszolgáltatásikötelezettségteljesítésénekmódja

12.15. A biz to sí tó tel je sí té si kö te le zett sé gét ki zá ró lag ban ki
át uta lás út ján, forintban tel je sí ti.

13. MEN TE SÜ LÉS

13.1. Men te sül a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól,
ha bi zo nyít ja, hogy a biztosítási eseményt jog el le ne sen,
szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tás sal

a) a szer zô dô fél vagy a biz to sí tott;
b) a ve lük kö zös ház tar tás ban élô hoz zá tar to zó juk,
c) ér de mi ve ze tés re jo go sult tag juk, al kal ma zott juk,

meg bí zott juk okozta.

13.2. Mentesül a Biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól,
ha bi zo nyít ja, hogy a Biz to sí tott, il let ve a Szer zô dô
kár meg elô zé si vagy kár eny hí té si kö te le zett sé gét fel -
ró ha tó an meg sér tet te. A men te sü lés olyan mér té kû,
ami lyen mér ték ben az össze függ a kö te le zett ség meg -
sze gé sé vel.

14. KI ZÁ RÁ SOK

14.1. Nem té rít a biz to sí tó azon ese mé nyek vo nat ko zá sá -
ban, ame lyek oka köz vet le nül, vagy köz vet ve, egész -
ben, vagy rész ben:

a) há bo rú, pol gár há bo rú, ka to nai erô nem zet kö zi al -
kal ma zá sa, har ci esz köz, vagy ha di a nyag fel hasz -
ná lá sá nak kö vet kez mé nye,

b) pol gá ri za var gás, sztrájk, fel ke lés, zen dü lés, fosz -
to ga tás, egyéb erô sza kos cse lek mény kö vet kez -
mé nye,

c) bár mely tün te tés, ter ro riz mus, ide ért ve min den
olyan cse lek ményt is, me lyet va la mely tény le ges,
vagy vár ha tó an be kö vet ke zô ter ror cse lek mény
meg hi ú sí tá sa, vagy az az el le ni vé de ke zés so rán
tesz nek,

d) nuk le á ris, mér ge zô bi o ló gi ai, vagy ve gyi anya gok
olyan ki bo csá tá sa, ki szö ké se, amely köz vet le nül,
vagy köz vet ve nuk le á ris su gár zást, ra di o ak tív, ve -
gyi, bi o ló gi ai szennye zést ered mé nyez.

14.2. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki azok ra az ese tek re,
ame lyek ben a ba le se ti sé rü lés, vagy be teg ség – köz -
vet le nül, vagy köz ve tett mó don – az aláb bi ak ban fel -
so rolt ki vál tó okok va la me lyi ké vel össze füg gés ben
kö vet ke zett be:

a) a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se elôtt már ká -
ro so dott, sé rült, cson kolt, vagy funk ci ó já ban kor lá -
to zott test ré szek, szer vek ká ro so dá sa,

b) pa to lo gi kus csont szer ke ze ti el vál to zás, il le tô leg
ezek hez tár su ló tö ré sek,

c) bár mely ide gi, vagy el me be li rend el le nes ség el ne -
ve zés tôl, vagy osz tá lyo zás tól füg get le nül,

d) pszichiátriai és pszi cho ti kus ál la pot, bár mi lyen faj -
ta dep resszió, il let ve el me baj,

e) ortoped, degeneratív jel le gû el vál to zá sok, il let ve
az azok hoz tár sult má sod la gos olyan el vál to zá sok,
me lyek az alap be teg ség bôl kö vet ke zô en sé rü lés -
hez ha son ló, de kró ni kus ere de tû el vál to zás hoz
ve zet nek (pl. ge rinc osz lop, ízü le tek degeneratív el -
vál to zá sai),
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f) fog lal ko zá si be teg ség bôl (ár ta lom ból) be kö vet ke zô
egészségkárosodásokra,

g) a biz to sí tott szán dé kos ve szély ke re sé sé bôl ere dô
ba le set (ki vé ve az élet men tést), ide ért ve az or vosi
elô írá sok szán dé kos be nem tar tá sá ból szár ma zó
kö vet kez mé nye ket is,

h) bár mely ka to nai, vagy rend ôr sé gi (ren dé sze ti) szer -
ve zet nél fi zi kai jel le gû szol gá lat tel je sí tés alatt be -
kö vet ke zett ba le set, fegy ve res szol gá lat tel je sí té se
köz ben be kö vet ke zett ba le set,

i) bár mely hi va tás sze rû en, ver seny sze rû en, vagy dí -
ja zá sért ûzött sport te vé keny ség ben (edzé sen, ver -
se nyen) va ló rész vé tel so rán be kö vet ke zett ba le -
set,

j) bár mely rob ba nó sze rek kel, rob ba nó szer ke ze tek kel
vég zett te vé keny ség so rán be kö vet ke zett ba le set,

k) bár mely az beszt al kal ma zá sá val, vagy fel hasz ná -
lá sá val össze füg gô ba le set,

l) a biz to sí tott ver seny zô ként, vagy né zô ként tör té nô
rész vé te le bár mely olyan ver seny ben, vagy ver -
seny re va ló fel ké szü lés ben, amely mo to ros meg -
haj tá sú szá raz föl di, ví zi, vagy lé gi jár mû hasz ná la -
tá val jár,

m) az aláb bi, fo ko zott ve széllyel já ró sport-, hobbi te -
vé kenységbôl szár ma zó bár mi lyen ba le set:
• ej tô er nyô zés
• sik ló er nyô zés
• pap lan er nyô zés
• sár kány re pü lés
• mo to ros sár kány re pü lés
• vi tor lá zó re pü lés
• se géd mo to ros vi tor lá zó re pü lés
• pá lyán kí vü li sí e lés
• gumikötél ug rás
• vízisíelés
• jet-skizés
• vad ví zi eve zés, hydrospeed
• canyoning
• félkezes, il let ve nyílt ten ge ri vi tor lá zás
• bú vár ko dás
• barlangászat, bar lang ex pe dí ció
• va dá szat
• szik la-, hegy- és fal má szás
• hegy vi dé ki tú rá zás, he gyi trekking, he gyi ke rék -

pá ro zás
• lö vé szet, íjá szat
• paintball
• bá zis ug rás
• rocky jumping
• surf, wind surf, kitesurf, vi tor lá zás, ten ge ri ka jak,
• wakeboard, flyboard,
• auto-mo tor sport,
• via ferrata (klettersteig) tú rá zás
• magashegyi ex pe dí ció

n) szen ve dély be teg sé gek, va la mint gyógy szer-, al ko -
hol-, drog el vo ná sá val, vagy túl ada go lá sá val
össze füg gés be hoz ha tó ese mé nyek (pl. al ko hol -
mér ge zés) ká rai,

o) a biz to sí tott ter hes sé ge a ter hes ség 27. he té nek
kez de té tôl, il let ve a szü lés,

p) bár mely olyan be teg ség, ha lál, egész ség ká ro so -
dás, vagy költ ség, amely nek oka köz vet ve, vagy
köz vet le nül a HIV (Em be ri Im mun hi ányt Oko zó Ví -
rus) és/vagy bár mely HIV-vel kap cso la tos be teg -

ség, be le ért ve az AIDS-t (Szer zett Im mun hi á nyos
Szind ró ma), és/vagy an nak bár mi mu táns szár ma -
zé kát, vagy vál to za tát,

q) olyan ba le set, vagy be teg ség, ame lyet ne mi be teg -
ség, il let ve ne mi be teg ség gel kap cso la tos kór oko -
zott, il let ve ab ból szár ma zik,

r) ki zá ró la gos koz me ti kai cé lú be avat ko zá sok, ope rá -
ció, vagy ke ze lés, fo gyó kú ra-ke ze lés,

s) ter hes ség elô se gí té se, meg sza kí tá sa (abor tusz),
im po ten cia ke ze lé se, il let ve po ten cia-fo ko zás,

t) fa gyás, nap szú rás, hô gu ta, nap su gár ál ta li égés,
fa gyás, to váb bá a meg eme lés, ro var csí pés,

u) gyógy ke ze lés, vagy gyó gyá sza ti be avat ko zás mi -
att be kö vet ke zô egész ség ká ro so dá sok (ki vé ve, ha
an nak igény be vé te lé re a szer zô dés ha tá lya alá
tar to zó ba le se ti ese mény mi att volt szük ség),

v) ba le set tel össze füg gés be nem hoz ha tó fer tô zé sek,
w) ha si, vagy al tes ti sérv, porc ko rong sé rü lés, rán du -

lás, habituális fi cam, nem ba le se ti ere de tû vér zés,
x) a biz to sí tott ön gyil kos sá ga, ide ért ve az ön gyil kos -

sá gi szán dék kal össze füg gô ese mé nye ket is, te -
kin tet nél kül a biz to sí tott tu dat ál la po tá ra,

y) oko za ti össze füg gés be hoz ha tó leg alább ket tô,
vagy több köz le ke dé si sza bály egy szer re tör té nô
meg sér té sé vel,

z) szív in fark tus.

14.3. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek a ba le set, vagy
betegség be kö vet ke zé sét meg elô zô en már sé rült, nem
ép szer vek, test ré szek kel kap cso la tos kö ve te lé sek, il -
let ve a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té se elôtt már
meg lé vô ba le set tel, vagy be teg ség gel oko za ti össze -
füg gés be hoz ha tó ese mé nyek kö vet kez mé nye.

14.4. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki iga zolt spor to ló bár mi -
lyen spottevékenysége so rán be kö vet ke zett ba le se ti
ere de tû ese mé nyek re.

14.5. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki az or vo si ja vas lat nél -
kü li, vagy nem az elô írt ada go lá sú gyógy szer sze dés -
sel oko za ti össze füg gés be hoz ha tó ese mé nyek re.

14.6. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki azok ra az ese mé nyek -
re, ame lyek oko za ti össze füg gés ben van nak az zal,
hogy a biz to sí tott a szá má ra elô írt or vo si ke ze lés nek
nem ve tet te ma gát alá, vagy nem kö vet te az or vo si
uta sí tá so kat.

14.7. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki a lé gi ba le se tek re, ki -
vé ve, ha a biz to sí tott utas ként, menetrend szerint köz -
lekedô re pü lô gép sze mély ze te ként, pi ló ta ként, vagy
egyéb hivatalos minôségében ér vé nyes jo go sít -
vánnyal és ér vé nyes re pü lé si en ge déllyel ren del ke zô
pi ló ta ál tal ve ze tett re pü lô gé pen uta zott.

14.8. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki olyan, a biz to sí tott sa -
ját el ha tá ro zá sá ból, sa ját ké ré sé re vé gez te tett se bé sze -
ti be avat ko zás ra, amely or vo si lag nem in do kolt és nem
a biz to sí tott élet mi nô sé gé nek fenn tar tá sá ra irá nyul.
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14.9. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki azok ra a szolgáltatási
igényekre, ame lyek a biz to sí tott ál tal vég zett te vé -
keny ség so rán az zal össze füg gés ben kö vet kez tek
be, hogy a biz to sí tott nem tar tot ta be az ál ta la vég zett
te vé keny ség re vo nat ko zó – a te vé keny ség vég zé sé -
nek he lye sze rint il le té kes – ha tó ság, vagy az adott lé -
te sít mény üze mel te tô jé nek elô írá sa it, vagy nem hasz -
nál ta az adott te vé keny ség mû ve lé sé hez szük sé ges
vé dô fel sze re lést.

14.10. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki azok ra az ese mé nyek -
re, ame lyek a mun ka vé del mi sza bá lyok, biz to sí tott ál -
tal tör té nô sú lyos meg sze gé sé vel össze füg gés ben
kö vet kez tek be.

14.11. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek, ha a biz to sí tott
olyan gépjármûvet ve ze tett, amely nek ve ze té sé hez
ér vé nyes ve ze tôi en ge déllyel nem ren del ke zett, vagy
amely nek nem volt ér vé nyes for gal mi en ge dé lye és
ezen kö rül mény a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé -
sé ben köz re ha tott.

15. EGYÉB REN DEL KE ZÉ SEK

15.1. Je len biz to sí tá si fel té te lek ben nem sza bá lyo zott kér -
dé sek ben a 6:63. § (5) be kez dés ki vé te lé vel a Pol gári
Tör vény könyv, to váb bá a ha tá lyos ma gyar jog sza bá -
lyai az irány adók.

15.2. Je len biz to sí tá si szer zô dés alap ján ke let ke zett kár té -
rí té si igé nyek a kár ese mény be kö vet ke zé sé tôl szá mí -
tott egy év alatt évül nek el. Az el évü lés kez dô nap ja:

a) mun ka nél kü li ség ese tén a mun kál ta tói fel mon dás
nap ja,

b) ke re sô kép te len ség ese tén a hi va ta los be teg ál lo -
mány el sô nap ja,

c) ba le se ti ha lál vagy ba le se ti ma ra dan dó egész ség -
ká ro so dás ese tén a ba le set nap ja.

15.3. Je len biz to sí tá si szer zô dés kap csán ér vé nye sí tett ke -
re sô kép te len sé gi, il let ve mun ka nél kü li sé gi szol gál ta -
tá si igény ese tén, a biz to sí tó jo go sult a biz to sí tott
mun kál ta tó ját és/vagy az il le té kes mun ka ügyi köz pon -
tot fel ke res ni:

a) a mun ka vi szony meg szû né sé nek,
b) a mun ka ügyi köz pont ban ál lás ke re sô ként tör tént

nyil ván tar tás ba vé tel,
c) az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak

el len ôr zé se cél já ból.

15.4. Je len biz to sí tá si szer zô dés kap csán ér vé nye sí tett
rok kant sá gi, il let ve ke re sô kép te len ség szol gál ta tá si
igé nyek te kin te té ben a biz to sí tó el ren del he ti a biz to sí -
tott sze mély or vo si vizs gá la tát is. Amennyi ben a biz -
to sí tott a biz to sí tó ál tal elô írt or vo si vizs gá la ton nem
je le nik meg, a biz to sí tó a ren del ke zé sé re ál ló ada tok
alap ján hoz dön tést. Az or vo si vizs gá lat költ sé ge it a
biz to sí tó vi se li. A biz to sí tott nak az or vo si vizs gá la ton

va ló meg je le né sé vel kap cso lat ban fel me rült költ sé geit
a biz to sí tott ma ga vi se li.

15.5. Je len biz to sí tá si szer zô dés kap csán eset le ge sen fel me -
rü lô pa na szo kat a biz to sí tó köz pon ti pa nasz iro dá já hoz
le het be nyúj ta ni, szó ban (sze mé lye sen, te le fo non),
vagy írás ban (sze mé lye sen, vagy más ál tal át adott irat
út ján, pos tai úton, te le fa xon, elekt ro ni kus le vél ben):

Cím: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.
Le ve le zé si cím: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Te le fon: +36 (1) 433-1180
E-mail: admin@kobe.hu

15.6. A biz to sí tá si szer zô dés, il let ve a tag sá gi jog vi szony
lét re jöt té vel, ér vé nyes sé gé vel, jog ha tá sa i val és meg -
szû né sé vel, to váb bá a szer zô dés sze gés sel és an nak
jog ha tá sa i val kap cso la tos eset le ges jog vi ták bí ró sá gi
el já rá son kí vü li ren de zé sé re ter mé sze tes sze mély
(fo gyasz tó) írás ban pa naszt nyújt hat be a Pénz ügyi
Bé kél te tô Tes tü let hez.

Székhely: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: H-1525 Budapest, Pf. 172.
Telefon: +36-1-489-9700
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 (80) 203 776 
Telefax: +36-1-489-9102 

A Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let el já rá sa megin dí tá sá -
nak fel té te le, hogy a ter mé sze tes sze mély (fo gyasz tó)
elô ze te sen a biz to sí tó val köz vet le nül meg kí sé rel je a
vi tás ügy ren de zé sét.

15.7. A fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek meg sér té se ese -
tén az MNB-hez le het for dul ni pa nasszal.

Cím: 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
Le ve le zé si cím: H-1534 Bu da pest, BKKP, Pf. 777.
Te le fon: +36 (80) 203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

15.8. A fen ti ek ben rész le te zett le he tô sé ge ken túl a fe lek bí -
ró ság hoz is for dul hat nak, il let ve ter mé sze tes sze mély
fo gyasz tó nak nem mi nô sü lô fél csak bí ró ság hoz for -
dul hat.

15.9. A biz to sí tó fe lü gye le ti szer ve a Ma gyar Nem ze ti Bank
(MNB).

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Levelezési cím: H-1850 Budapest,
Telefon: 06 (1) 428 2600
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu 
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Bp., Krisztina krt. 39. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-80-203-776 
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu 

15.10. Biz to sí tá si ti tok nak mi nô sül min den olyan – mi nô sí tett
ada tot nem tar tal ma zó –, a biz to sí tó, a vi szont biz to sí -
tó, a biz to sí tás köz ve tí tô ren del ke zé sé re ál ló adat,
amely a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, a biz to sí tás köz -
ve tí tô ügy fe le i nek – ide ért ve a ká ro sul tat is – sze mé -
lyi kö rül mé nye i re, va gyo ni hely ze té re, il let ve gaz dál -
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ko dá sá ra, vagy a biz to sí tó val, il let ve a vi szont biz to sí -
tó val kö tött szer zô dé se i re vo nat ko zik.

15.11. A biz to sí tó ügy fe le i nek azon biz to sí tá si tit ka it jo go sult
ke zel ni, ame lyek a biz to sí tá si szer zô dés sel, an nak
lét re jöt té vel, nyil ván tar tá sá val, a szol gál ta tás sal
össze függ nek. Az adat ke ze lés cél ja csak a biz to sí tási
szer zô dés meg kö té sé hez, mó do sí tá sá hoz, ál lo mány -
ban tar tá sá hoz, a biz to sí tá si szer zô dés bôl szár ma zó
kö ve te lé sek meg íté lé sé hez szük sé ges, vagy a tör -
vény (Bit.) ál tal meg ha tá ro zott egyéb cél le het.

15.12. A 15.11. pont ban meg ha tá ro zott cél tól el té rô cél ból
vég zett adat ke ze lést a biz to sí tó csak az ügy fél elô ze -
tes hoz zá já ru lá sá val vé gez het. A hoz zá já ru lás meg -
ta ga dá sa mi att az ügyfelet nem ér he ti hát rány, és an -
nak meg adá sa ese tén ré szé re nem nyújt ha tó elôny.

15.13. A biz to sí tá si ti tok te kin te té ben, idô be li kor lá to zás nél -
kül – ha tör vény más ként nem ren del ke zik – ti tok tar -
tá si kö te le zett ség ter he li a biz to sí tó vagy vi szont biz to -
sí tó tu laj do no sa it, ve ze tô it, al kal ma zot ta it és mind azo -
kat, akik ah hoz a biz to sí tó val kap cso la tos te vé keny -
sé gük so rán bár mi lyen mó don hoz zá ju tot tak.

15.14. A Bit. 136. §-a sze rint az ügy fél egész sé gi ál la po tá val
össze füg gô, az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló -
dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rôl és vé del mé rôl szó -
ló tör vény ben (a to váb bi ak ban: Eüak.) meg ha tá ro zott
egész ség ügyi ada to kat a biz to sí tó, illetve a kárrende -
zé si megbízott a 135. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott cé lok ból, az Eüak. ren del ke zé sei sze rint, ki zá -
ró lag az érin tett kifejezett hoz zá já ru lá sá val ke zel he ti.

15.15. Je len szer zô dés kap csán az ügy fél sze mé lyes ada ta -
i nak, to váb bá egész sé gi ál la po tá val össze füg gô ada -
ta i nak ke ze lé sé re vo nat ko zó hoz zá já ru lá sát az aján -
lat té tel so rán és/vagy a biz to sí tá si szol gál ta tás igény -
be vé te lét köz vet le nül meg elô zô en ad ja meg.

15.16. A biz to sí tó a sze mé lyes ada to kat, to váb bá az egész -
ség ügyi ál la pot tal köz vet le nül össze füg gô, ál ta la ke -
zelt ada to kat a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak
ide jén, va la mint azon idô tar tam alatt ke zel he ti, amed -
dig a biz to sí tá si jog vi szonnyal kap cso lat ban igény ér -
vé nye sít he tô. A biz to sí tó és a vi szont biz to sí tó kö te les
tö röl ni min den olyan, ügy fe le i vel, volt ügy fe le i vel vagy
lét re nem jött szer zô dés sel kap cso la tos sze mé lyes
ada tot, amely nek ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si
cél meg szûnt, vagy amely nek ke ze lé sé hez az érin tett
hoz zá já ru lá sa nem áll ren del ke zés re, il let ve amely -
nek ke ze lé sé hez nincs tör vé nyi jog alap.

15.17. Sze mé lyes ada tot ke zel ni, csak meg ha tá ro zott cél ból,
jog gya kor lá sa és kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben
le het. Csak olyan sze mé lyes adat ke zel he tô, amely
az adat ke ze lés cél já nak meg va ló su lá sá hoz el en ged -
he tet len, a cél el éré sé re al kal mas, de csak a cél meg -
va ló su lá sá hoz szük sé ges mér ték ben és ide ig. Az ada -
to kat a biz to sí tó ke ze li és dol goz za fel.

15.18. Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik sze -
mély nek, ha a tör vény alap ján a ti tok tar tá si kö te le zett -
ség nem áll fenn, il let ve a biz to sí tó ügy fe le vagy an nak

tör vé nyes kép vi se lô je a ki szol gál tat ha tó biz to sí tá si ti -
tok kört pon to san meg je löl ve, er re vo nat ko zó an írás ban
fel men tést ad.

15.19. A Bit. 138. §-a alap ján a biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá -
nak kö te le zett sé ge nem áll fenn:

a) a fel adat kö ré ben el já ró Fe lü gye let tel,
b) az elôkészítô eljárást folytató szervvel, a nyo mo zó

ha tó ság gal és az ügyész ség gel,
c) bün te tô ügy ben, pol gá ri pe res vagy nemperes el já -

rás ban, köz igaz ga tá si per ben el já ró bí ró ság gal, a
bí ró ság ál tal ki ren delt szak ér tô vel, to váb bá a vég -
re haj tá si ügy ben el já ró önál ló bí ró sá gi vég re haj tó -
val, a csôd el já rás ban el já ró va gyon fel ügye lô vel, a
fel szá mo lá si el já rás ban el já ró ide ig le nes va gyon -
fel ügye lô vel, rend kí vü li va gyon fel ügye lô vel, fel szá -
mo ló val,  a ter mé sze tes sze mé lyek adós ság ren de -
zé si el já rá sá ban el já ró fô hi te le zô vel, Csa lá di Csôd -
vé del mi Szol gá lat tal, csa lá di va gyon fel ügye lô vel,
bí ró ság gal,

d) a ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zô vel, to váb bá
az ál ta la ki ren delt szak ér tô vel,

e) az adó ha tó ság gal szem ben, ha adó ügy ben, az
adó ha tó ság fel hí vá sá ra a biz to sí tót tör vény ben
meg ha tá ro zott kör ben nyi lat ko zat té te li kö te le zett -
ség, vagy ha biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô adó -
kö te le zett ség alá esô ki fi ze tés rôl tör vény ben meg -
ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ter he li,

f) a fel adat kö ré ben el já ró nem zet biz ton sá gi szol gá -
lat tal,

g) a fel adat kö ré ben el já ró Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,
h) a fel adat kö ré ben el já ró gyám ha tó ság gal,
i) az egész ség ügy rôl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény

108. § (2) be kez dé sé ben fog lalt eset ben az egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv vel,

j) a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te ese -
tén a tit kos in for má ció gyûj tés re fel ha tal ma zott
szerv vel,

k) a vi szont biz to sí tó val, a csoport másik vállalkozá sá -
val, va la mint együtt biz to sí tás ese tén a koc ká zat -
vál la ló biz to sí tók kal,

l) törvényben szabályozott adat to váb bí tá sok so rán
át adott ada tok te kin te té ben a köt vény nyil ván tar tást
ve ze tô köt vény nyil ván tar tó szerv vel, a kár tör té ne ti
nyil ván tar tást ve ze tô kár nyil ván tar tó szerv vel, to -
váb bá a jár mû nyil ván tar tás ban nem sze rep lô gép -
jár mû vek kel kap cso la tos köz úti köz le ke dé si igaz ga -
tá si fe la da tok kal össze füg gô ha tó sá gi ügyek ben a
köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság gal, va la mint a köz -
úti köz le ke dé si nyil ván tar tá si szer vé vel,

m) az állományátruházás ke re té ben át adás ra ke rü lô
biz to sí tá si szer zô dé si ál lo mány te kin te té ben – az
er re irá nyu ló meg ál la po dás ren del ke zé sei sze rint –
az át ve vô biz to sí tó val,

n) a kár ren de zés hez és a meg té rí té si igény ér vé nye -
sí té sé hez szük sé ges ada tok te kin te té ben és az
ezen ada tok egy más köz ti át adá sá val kap cso lat -
ban a Kár ta la ní tá si Szám lát és a Kár ta la ní tá si Ala -
pot ke ze lô szer ve zet tel, a Nem ze ti Iro dá val, a le ve -
le zô vel, az In for má ci ós Köz pont tal, a Kár ta la ní tá si
Szer ve zet tel, a kár ren de zé si meg bí zot tal és a kár -
kép vi se lô vel, to váb bá – a köz úti köz le ke dé si ba le -
se té vel kap cso la tos kár ren de zés kár fel vé te li jegy -
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zô köny vé bôl a ba le set ben érin tett má sik jár mû ja -
ví tá si ada tai te kin te té ben az ön ren del ke zé si jo ga
alap ján – a kár oko zó val,

o) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé hez szük sé -
ges ada tok te kin te té ben a ki szer ve zett te vé keny -
sé get vég zô vel, to váb bá a könyv vizs gá lói fe la da -
tok el lá tá sá hoz szük sé ges ada tok te kin te té ben a
könyv vizs gá ló val,

p) fi ók te lep ese té ben – ha a ma gyar jog sza bá lyok ál -
tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tô adat ke ze -
lés fel té te lei min den egyes adat ra néz ve tel je sül -
nek, va la mint a har ma dik or szág be li biz to sí tó szék -
he lye sze rin ti ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza -
bá lyok ál tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tô
adat vé del mi jog sza bállyal – a har ma dik or szág beli
biz to sí tó val, biz to sí tás köz ve tí tô vel,

q) a fel adat kö ré ben el já ró alap ve tô jo gok biz to sá val,
r) a fel adat kö ré ben el já ró Nem ze ti Adat vé del mi és

In for má ció sza bad ság Ha tó ság gal,
s) a bonus-malus rend szer, az ab ba va ló be so ro lás,

il let ve a kár ese tek iga zo lá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról szó ló mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zott
kár tör té ne ti adat ra és bonus-malus be so ro lás ra
néz ve a ren de let ben sza bá lyo zott ese tek ben a biz -
to sí tó val,

t) a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal

szem ben, ha az a)-j), n), s) és t) pont ban meg je lölt
szerv vagy sze mély adatkéréssel,illetve írás be li meg -
ke re sés sel for dul hoz zá, amely tar tal maz za az ügy fél
ne vét vagy a biz to sí tá si szer zô dés meg je lö lé sét, a
kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és jog alap ját,
az zal, hogy a p)-s) pont ban meg je lölt szerv vagy sze -
mély ki zá ró lag a kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél -
ját és jog alap ját kö te les meg je löl ni. A cél és a jog alap
iga zo lá sá nak mi nô sül az adat meg is me ré sé re jo go sí -
tó jog sza bá lyi ren del ke zés meg je lö lé se is.

15.20. A biz to sí tá si ti tok tar tá si kö te le zett ség az el já rás ke re -
tén kí vül a fent meg ha tá ro zott szer vek al kal ma zot ta i -
ra is ki ter jed.

15.21. A biz to sí tó vagy a vi szont biz to sí tó a nem zet biz ton sá gi
szol gá lat, az elôkészítô eljárást folytató szerv, a nyo -
mo zó ha tó ság, az ügyészség, továbbá a bíróság adat -
kérésére, írás be li meg ke re sé sé re ak kor is kö te les ha -
la dék ta la nul, írás ban tá jé koz ta tást ad ni, ha adat me -
rül fel ar ra, hogy a biz to sí tá si ügy let

a) a 2013. jú ni us 30-ig ha tály ban volt 1978. évi IV. tör -
vény ben fog lal tak sze rin ti ká bí tó szer rel vissza élés -
sel, új pszichoaktív anyag gal vissza élés sel, ter ror -
cse lek ménnyel, rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó -
szer rel vissza élés sel, lô fegy ver rel vagy lô szer rel
vissza élés sel, pénz mo sás sal, bûn szö vet ség ben,
vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett bûn cse lek -
ménnyel,

b) a Btk. sze rin ti ká bí tó szer-ke res ke de lem mel, ká bí tó -
szer bir tok lá sá val, kó ros szen ve dély kel tés sel vagy
ká bí tó szer ké szí té sé nek elô se gí té sé vel, új pszi cho -
aktív anyag gal vissza élés sel, ter ror cse lek ménnyel,
ter ror cse lek mény fel je len té sé nek el mu lasz tá sá val,
ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá val, rob ba nó anyag gal
vagy rob ban tó szer rel vissza élés sel, lô fegy ver rel

vagy lô szer rel vissza élés sel, pénz mo sás sal, bûn -
szö vet ség ben vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett
bûn cse lek ménnyel van össze füg gés ben.

15.22. A biz to sí tó a 15.19. il let ve a 15.21. pon tok ban, a Bit.
a 137. §-ban, a 140. §-ban és a 141. §-ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben és szer ve ze tek fe lé az ügy fe lek sze -
mé lyes ada ta it to váb bít hat ja.

15.23. A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben, ha

a) a ma gyar bûn ül dö zô szerv – nem zet kö zi kö te le -
zett ség vál la lás alap ján kül föl di bûn ül dö zô szerv
írás be li meg ke re sé sé nek tel je sí té se cél já ból –
írás ban kér biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tot,

b) a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dô ha tó -
ság a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elô zé sé rôl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2017.
évi LIII. tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kö ré ben
el jár va, vagy kül föl di pénz ügyi in for má ci ós egy ség
írás be li meg ke re sé sé nek tel je sí té se cél já ból írás -
ban kér biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tot, va la -
mint ha a biz to sí tó vagy a vi szont biz to sí tó cso port -
szin ten meg ha tá ro zott pénz mo sás és ter ro riz mus -
fi nan szí ro zás el le ni po li ti ká hoz és el já rás hoz kap -
cso ló dó kö te le zett sé gét tel je sí ti.

15.24. A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn ab ban az eset ben, ha a biz to sí tó vagy a vi -
szont biz to sí tó az Eu ró pai Unió ál tal el ren delt pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te -
le zett sé gé nek tesz ele get.

15.25. A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn a Hpt.-ben meg ha tá ro zott pénz ügyi in téz -
ménnyel szem ben a pénz ügyi szol gál ta tás ból ere dô
kö ve te lés hez kap cso ló dó biz to sí tá si szer zô dés vo nat -
ko zá sá ban, ha a pénz ügyi in téz mény írás be li meg ke -
re sés sel for dul a biz to sí tó hoz, amely tar tal maz za az
ügy fél ne vét vagy a biz to sí tá si szer zô dés meg je lö lé sét,
a kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és jog alap ját.

15.26. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét, ha a biz to sí tó
ál tal az adó ha tó ság fe lé tör té nô adat szol gál ta tás a
Ma gyar or szág Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok Kor má nya kö zött a nem zet kö zi adó ügyi meg fe -
le lés elô moz dí tá sá ról és a FATCA sza bá lyo zás vég re -
haj tá sá ról szó ló Meg ál la po dás ki hir de té sé rôl, va la mint
az ez zel össze füg gô egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról
szó ló 2014. évi XIX. tör vény (a to váb bi ak ban: FATCA
tör vény) alap ján az adó- és egyéb köz ter hek kel kap -
cso la tos nem zet kö zi köz igaz ga tá si együtt mû kö dés
egyes sza bá lya i ról szó ló 2013. évi XXXVII. tör vény (a
to váb bi ak ban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában fog lalt kö te le -
zett ség tel je sí té sé ben me rül ki.
Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét, ha a biz to sí tó
ál tal az adó ha tó ság fe lé tör té nô adat szol gál ta tás az
Aktv. 43/H. §-ában fog lalt kö te le zett ség, va la mint a
FATCA-tör vény alap ján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában
fog lalt kö te le zett ség tel je sí té sé ben me rül ki.
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15.27. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét a biz to sí tó és a
vi szont biz to sí tó ál tal a har ma dik or szág be li biz to sí tó -
hoz, vi szont biz to sí tó hoz vagy har ma dik or szág be li
adat fel dol go zó szer ve zet hez tör té nô adat to váb bí tás
ab ban az eset ben:

a) ha a biz to sí tó ügy fe le (a to váb bi ak ban: adat alany)
ah hoz írás ban hoz zá já rult, vagy

b) ha – az adat alany hoz zá já ru lá sá nak hi á nyá ban –
az adat to váb bí tás nak tör vény ben meg ha tá ro zott
adat kö re, cél ja és jog alap ja van, és a har ma dik or -
szág ban a sze mé lyes ada tok vé del mé nek meg fe -
le lô szint je az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog ról és
az in for má ció sza bad ság ról szó ló 2011. évi CXII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Infotv.) 8. § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott bár mely mó don biz to sí tott.

A biz to sí tá si ti tok nak mi nô sü lô ada tok nak má sik tag -
ál lam ba tör té nô to váb bí tá sa ese tén a bel föld re tör té -
nô adat to váb bí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
al kal maz ni.

15.28. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok és az üz le ti ti tok sé rel -
mét a fe lü gye le ti el len ôr zé si el já rás so rán a cso port fe -
lü gye let ese té ben a cso port vizs gá la ti je len tés nek a
pénz ügyi cso port irá nyí tó tag ja ré szé re tör té nô át adá sa.

15.29. Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét

a) az olyan össze sí tett ada tok szol gál ta tá sa, amely bôl
az egyes ügy fe lek sze mé lye vagy üz le ti ada ta nem
ál la pít ha tó meg,

b) fi ók te lep ese té ben a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás
szék he lye (fôirodája) sze rin ti fe lü gye le ti ha tó ság
szá má ra a fe lü gye le ti te vé keny ség hez szük sé ges
adat to váb bí tás, ha az meg fe lel a kül föl di és a ma -
gyar fe lü gye le ti ha tó ság kö zöt ti meg ál la po dás ban
fog lal tak nak,

c) a jog al ko tás meg ala po zá sa és a ha tás vizs gá la tok
el vég zé se cél já ból a mi nisz ter ré szé re sze mé lyes
adat nak nem mi nô sü lô ada tok át adá sa,

d) a pénz ügyi kong lo me rá tu mok ki egé szí tô fe lü gye le -
té rôl szó ló tör vény ben fog lalt ren del ke zé sek tel je -
sí té se ér de ké ben tör té nô adat át adás.

Fen ti ek ben meg ha tá ro zott ada tok át adá sát a biz to sí -
tó a biz to sí tá si ti tok vé del mé re hi vat koz va nem ta gad -
hat ja meg.

15.30. A Bit. 149. § (1) alap ján a biz to sí tó (továbbiakban:
megkeresô biztosító) – a ve szély kö zös ség ér de ke i nek
a meg óvá sa ér de ké ben – a jog sza bá lyok ban fog lalt
vagy a szer zô dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí -
té se so rán a szol gál ta tá sok jog sza bá lyok nak és szer -
zô dés nek meg fe le lô tel je sí té se, a biz to sí tá si szer zô -
dé sek kel kap cso la tos vissza élé sek meg aka dá lyo zá sa
cél já ból meg ke re sés sel for dul hat más biz to sí tó hoz
(to váb bi ak ban: meg ke re sett biz to sí tó) az e biz to sí tó
ál tal – a Bit. 135. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint, a biz to sí tá si ter mék sa já tos sá gai nak a fi -
gye lem be vé te lé vel – ke zelt és a Bit. 149. § (3)–(6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok vo nat ko zá sá ban.

15.31. A meg ke re sett biz to sí tó a jog sza bá lyok nak meg fe le lô
meg ke re sés sze rin ti ada to kat a meg ke re sés ben meg -
ha tá ro zott meg fe le lô ha tár idô ben, en nek hi á nyá ban a
meg ke re sés kéz hez vé te lé tôl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül kö te les át ad ni a meg ke re sô biz to sí tó nak.

15.32. Az érin tett ügy fél ké ré sé re a biz to sí tó kö te les tá jé koz -
ta tást ad ni az érin tett ál ta la ke zelt, il let ve az ál ta la
meg bí zott adat fel dol go zó ál tal fel dol go zott ada ta i ról,
azok for rá sá ról, az adat ke ze lés cél já ról, jog alap já ról,
idô tar ta má ról, az adat fel dol go zó ne vé rôl, cí mé rôl és az
adat ke ze lés sel össze füg gô te vé keny sé gé rôl, to váb bá
– az érin tett sze mé lyes ada ta i nak to váb bí tá sa ese tén
– az adat to váb bí tás jog alap já ról és cím zett jé rôl.

15.33. Az érin tett kér he ti sze mé lyes ada ta i nak he lyes bí té sét,
to váb bá – a jog sza bály ban el ren delt adat ke ze lé sek
ki vé te lé vel – ada ta i nak zá ro lá sát és tör lé sét.

15.34. Az érin tett til ta koz hat sze mé lyes ada tá nak ke ze lé se
el len,

a) ha a sze mé lyes ada tok ke ze lé se vagy to váb bí tá sa
ki zá ró lag az adat ke ze lô re vo nat ko zó jo gi kö te le -
zett ség tel je sí té sé hez vagy az adat ke ze lô, adat át -
ve vô vagy har ma dik sze mély jo gos ér de ké nek ér -
vé nye sí té sé hez szük sé ges, ki vé ve kö te le zô adat -
ke ze lés ese tén;

b) ha a sze mé lyes adat fel hasz ná lá sa vagy to váb bí -
tá sa köz vet len üz let szer zés, köz vé le mény-ku ta tás
vagy tu do má nyos ku ta tás cél já ra tör té nik; va la mint

c) tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb eset ben.

15.35. A biz to sí tó az érin tett til ta ko zást a ké re lem be nyúj tá -
sá tól szá mí tott leg rö vi debb idôn be lül, de leg fel jebb
15 na pon be lül meg vizs gál ja, an nak meg ala po zott sá -
ga kér dé sé ben dön tést hoz, és dön té sé rôl a ké rel me -
zôt írás ban tá jé koz tat ja. Amennyi ben a biz to sí tó az
érin tett til ta ko zá sá nak meg ala po zott sá gát meg ál la pít -
ja, az adat ke ze lést – be le ért ve a to váb bi adat fel vé telt
és adat to váb bí tást is – meg szün te ti, és az ada to kat
zá rol ja, va la mint a til ta ko zás ról, to váb bá az an nak
alap ján tett in téz ke dé sek rôl ér te sí ti mind azo kat, akik
ré szé re a til ta ko zás sal érin tett sze mé lyes ada tot ko -
ráb ban to váb bí tot ta, és akik kö te le sek in téz ked ni a til -
ta ko zá si jog ér vé nye sí té se ér de ké ben.

15.36. Amennyi ben az érin tett a biz to sí tó fen ti ek sze rint meg -
ho zott dön té sé vel nem ért egyet, il let ve ha a biz to sí tó
a fen ti ek sze rin ti ha tár idôt el mu laszt ja, az érin tett – a
dön tés köz lé sé tôl, il let ve a ha tár idô utol só nap já tól
szá mí tott 30 na pon be lül – az Infotv. 22. §-ában meg -
ha tá ro zott mó don – bí ró ság hoz for dul hat.

15.37. Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ban sze rep lô sze mé -
lyes ada to kat az adat to váb bí tás tól szá mí tott öt év el -
tel té vel, a kü lön le ges adat nak, vagy bûn ügyi sze mé -
lyes adat nak mi nô sü lô ada tok to váb bí tá sa ese tén húsz
év el tel té vel tö röl ni kell.

15.38. A biz to sí tó az érin tett sze mélyt nem tá jé koz tat hat ja a
Bit. 138. § (1) be kez dés b), f) és j) pont jai, il let ve a Bit.
138. § (6) be kez dé se alap ján vég zett adat to váb bí tá -
sok ról.
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15.39. A biz to sí tó és a sze mé lyes ada to kat a biz to sí tá si, il let -
ve a meg bí zá si jog vi szony fenn ál lá sá nak ide jén, va la -
mint azon idô tar tam alatt ke zel he ti, amed dig a biz to -
sí tá si, il let ve a meg bí zá si jog vi szonnyal kap cso lat ban
igény ér vé nye sít he tô.

15.40. A biz to sí tó és a vi szont biz to sí tó kö te les tö röl ni min den
olyan, ügy fe le i vel, volt ügy fe le i vel vagy lét re nem jött
szer zô dés sel kap cso la tos sze mé lyes ada tot, amely -
nek ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si cél meg szûnt,
vagy amely nek ke ze lé sé hez az érin tett hoz zá já ru lá sa

nem áll ren del ke zés re, il let ve amely nek ke ze lé sé hez
nincs tör vé nyi jog alap.

15.41. Az el hunyt sze méllyel kap cso lat ba hoz ha tó ada tok te -
kin te té ben az érin tett jo ga it az el hunyt örö kö se, il let ve
a biz to sí tá si szer zô dés ben ne ve sí tett jo go sult is gya -
ko rol hat ja.

15.42. A biz to sí tá si ti tok ra egye bek ben a Ptk.-ban és az
üzleti titok védelmérôl szóló 2018. évi LIV. törvényben
fog lal ta kat kell meg fe le lô en al kal maz ni.
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1. MUN KA NÉL KÜ LI SÉ GI MO DUL

Vá ra ko zá si idô: 180 nap (a leg el sô biz to sí tá si idô szak ban, az
aján lattétel nap já tól szá mít va)

Ön ré sze se dés: 60 nap (mun ka ügyi köz pont ban tör tént re -
giszt ráció nap já tól szá mít va)

1.1. Je len biz to sí tás ban biz to sí tott mun ka nél kü li sé gi koc ká -
zat egy olyan össze tett biz to sí tá si ese mény rend szer,
ame lyet a biz to sí tó ak kor te kint tel jes egé szé ben meg -
va ló sult nak, ha an nak va la mennyi, itt rész le te zett szük -
sé ges és egymásra épü lô fel té te le már be kö vet ke zett.

1.2. Biz to sí tá si ese mény: A biz to sí tott – mun ka vi szo nyá -
nak ön hi bá ján kí vü li ok ra vissza ve zet he tô, a mun kál -
ta tó ál tal, a vá ra ko zá si idô le já ra tát kö ve tô en kez de -
mé nye zett meg szün te té se mi att – a te rü le ti leg il le té -
kes mun ka ügyi köz pont ban re giszt rált, ál lás ke re sé si
já ra dék jo go sult ként tör tént nyil ván tar tás ba vé te le.

1.3. Biz to sí tá si ese mény nek mi nô sül továbbá a biz to sí tott
mun ka vi szo nyá nak a vá ra ko zá si idô le já ra tát kö ve tô -
en be kö vet ke zett meg szû né se kap csán a te rü le ti leg
il le té kes mun ka ügyi köz pont ál tal tör tént ál lás ke re sé -
si já ra dék jo go sult ként tör tént nyil ván tar tás ba vé te le,
ab ban az eset ben is, ha biz to sí tott mun ka vál la ló ma -
ga kez de mé nye zi mun ka vi szo nyá nak meg szün te té sét,
va la mely kö ze li hoz zá tar to zó já nak fo lya ma tos, leg -
alább 6 hó na pot meg ha la dó tar ta mú – je len szer zô -
dés jelen eseményhez tartozó koc ká zat vi se lé sé nek
tar ta ma alatt be kö vet ke zett ba le se te, be teg sé ge mi att
szük sé ges sé vá ló – sze mé lyes ápo lá sa mi att.

1.4. Je len fel té te lek ér tel mé ben nem mi nô sül biz to sí tá si
ese mény nek, amennyi ben:

a) a mun ka vi szony meg szün te té sét ma ga a biz to sí tott
kez de mé nyez te (az 1.3. pont ban rész le te zett eset
ki vé te lé vel),

b) a mun ka vi szony meg szün te té sé re a mun kál ta tó és
a biz to sí tott kö zös meg egye zé sé vel ke rült sor, füg -
getlenül attól, hogy ezt melyik fél kezdeményezte,

c) a biz to sí tott mun ka vi szo nyát a mun kál ta tó a mun -
ka vál la ló nak fel ró ha tó ok mi att, rend kí vü li fel mon -
dás sal szün tet te meg.

1.5. Mun ka nél kü li ség re vo nat ko zó spe ci á lis ki zá rá sok

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki az aláb bi -
ak ra:

a) Mun ka vál la ló ha lá la mi at ti mun ka vi szony meg szû -
nés.

b) Bár mely ok ból ere dô öreg sé gi nyug dí ja zás, vagy
kor ked vez mé nyes nyug dí ja zás, ide ért ve a rok kant -
nyug dí ja zást is.

c) A mun ka vi szony ból szár ma zó – a mun ka vál la ló nak
fel ró ha tó – lé nye ges kö te le zett ség szán dé kos, vagy

sú lyo san gon dat lan, je len tôs mér té kû meg sze gé -
se.

d) Amennyi ben mun ka vál la ló olyan ma ga tar tást ta nú -
sít, amely a mun ka vi szony fenn tar tá sát le he tet len -
né te szi (pl. tisz tes ség te len ma ga tar tás, csa lás, ha -
zug ság, vagy bár mely sú lyos szer zô dés sze gés).

e) Ha a biz to sí tott mun ka vál la ló kö ze li hoz zá tar to zó -
já nak, vagy sa ját ma gá nak az al kal ma zá sá ban állt.

f) Ha a biz to sí tott mun ka vál la ló olyan vál lal ko zás/gaz -
da sá gi tár sa ság al kal ma zá sá ban állt, ame lyet egy
kö ze li hoz zá tar to zó ja, vagy sa ját ma ga ve ze tett,
vagy irá nyí tá si jo gát gya ko rol ta, ki vé ve, ha a mun -
ka vi szony meg szün te té sét bí ró sá gi úton tör té nô
fel szá mo lás ered mé nyez te, vagy a tár sa ság ve ze -
tô jé nek, vagy tu laj do no sá nak a ha lá la, il let ve rok -
kant sá ga okoz ta.

g) Az idény jel le gû mun ka vi szony nak az idény vé gé re
tör té nô meg szû né se.

h) A mun ka vi szony pró ba idô alatt, vagy en nek vé gén
be kö vet ke zô meg szû né se.

i) A mun ka vi szony mun kál ta tói fel mon dás sal tör té nô
meg szün te té se a mun ka szer zô dés lét re jöt té tôl szá -
mí tott 90 na pon be lül, vagy a biz to sí tó fe lé tör tént
mun kál ta tó vál to zás ról szó ló ér te sí té stôl szá mí tott
75 na pon be lül az zal, hogy a két idô pont kö zül a
ké sôb bit kell fi gye lem be ven ni.

j) Ha tá ro zott ide jû mun ka szer zô dés le já ra ta.
k) Az egy sze rû sí tett, vagy al kal mi mun ká ra irá nyu ló

mun ka vi szony meg szû né se.

1.6. A biz to sí tá si ese mény idô pont ja

A biz to sí tá si ese mény idô pont ja az a nap, ami kor a
biz to sí tott, az il le té kes mun ka ügyi hi va tal dön té se
alap ján ál lás ke re sé si já ra dék ra jo go sult tá vá lik.

1.7. Vá ra ko zá si idô

1.7.1. Mun ka nél kü li ség be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se:

a) fo gyasz tói szer zô dés ese té ben az aján lattételt,
b) cso por tos szer zô dés ese té ben az adott biz to sí tott

szer zô dés be tör té nô be lé pé sét

kö ve tô 181. na pon ve szi a kez de tét.

1.7.2. Amennyi ben a mun ka vi szony úgy szû nik meg, hogy:

a) a mun kál ta tó a vá ra ko zá si idô tar ta ma alatt már hi -
va ta lo san ér te sí ti a biz to sí tot tat a mun ka vi szony
meg szün te té sé rôl (a mun kál ta tó ál tal elôzetesen
szóban elôadott, vagy az általa alá írt fel mon dá si
nyi lat ko zat formájában), vagy

b) a mun kál ta tó te kin te té ben megin dult csôd el já rás
ese tén a csôdel já rás el ren de lé sé rôl szó ló bí ró sá gi
vég zés köz zé té te lé nek nap ja a vá ra ko zá si idô re
esik,

Különös feltételek
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a biz to sí tó nem nyújt szol gál ta tást, még ab ban az
eset ben sem, ha az össze tett biz to sí tá si ese mény to -
váb bi ele mei (pl. mun ka nél kü li ség mun ka ügyi köz -
pont ban tör té nô re giszt rá lá sa) csak a vá ra ko zá si idô
le tel tét kö ve tô en kö vet kez nek be.

1.7.3. Vá ra ko zá si idô szak alatt be kö vet ke zett biz to sí tá si
ese mény ese tén a biz to sí tó nem té rí ti vissza a biz to -
sí tá si dí jat.

1.8. Ön ré sze se dé si idô szak

A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé tôl szá mí tott el -
sô 60 nap tá ri napra a biz to sí tó nem nyújt szol gál ta -
tást.

1.9. A biz to sí tó szol gál ta tá sa

1.9.1. Mun ka nél kü li ség biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se
ese tén a biz to sí tó szol gál ta tá sát a mun ka bér (ha vi bér)
fo lyó sí tá sá hoz ha son ló mó don, a nap tá ri hó na pok hoz
iga zod va, ha vi rend sze res ség gel, a jo go sult ság hó -
nap ját kö ve tô nap tá ri hó nap 10. nap já ig tel je sí ti,
amennyiben a szolgáltatási kötelezettség teljesíté sé -
hez valamennyi szükséges dokumentum rendel ke zés -
re áll.

1.9.2. A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak ha von ként tel je sí tett
össze ge, a szer zô dés ben, az adott biz to sí tott hoz ren -
delt biz to sí tá si összeg alap ján ha tá ro zó dik meg. A
biz to sí tó ha von ként tel je sí tett szol gál ta tá sá nak össze -
ge nem ha lad hat ja meg a biz to sí tott je len fel té te lek
sze rint te kin tett, rend sze res net tó ha vi jö ve del mé nek
70%-át.

1.9.3. Amennyi ben a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé -
nek idô pont já ban az adott biz to sí tott hoz tar to zó ak tu -
á lis mun ka nél kü li sé gi biz to sí tá si összeg:

a) ala cso nyabb, mint a biz to sí tott rend sze res net tó
ha vi jö ve del mé nek 70%-a, a biz to sí tó leg fel jebb az
ak tu á lis biz to sí tá si összeg szint jé nek meg fe le lô
szol gál ta tást tel je sít,

b) ma ga sabb, mint a biz to sí tott rend sze res net tó ha vi
jö ve del mé nek 70%-a, a biz to sí tó leg fel jebb a net tó
jö ve de lem 70%-át meg nem ha la dó összeg ere jé ig
szol gál tat.

1.9.4. Ab ban az eset ben, ha egy adott szol gál ta tá si idô szak
el sô nap ja nem az adott nap tá ri hó nap el sô nap já ra,
utol só nap ja pe dig nem az adott nap tá ri hó nap utol só
nap já ra esik, ak kor er re a tört idô szak ra a mun ka nél -
kü li ség ha vi szol gál ta tá si össze gé nek az idô szak
hosszá val ará nyos ré sze ke rül ki fi ze tés re.

1.9.4.1. Amennyi ben a mun ka nél kü li sé gi stá tusz kez dô és
vég dá tu ma a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek
olyan ki fu tá sát ered mé nye zi, amely a szol gál ta tás tel -
je sí té sé nek tel jes tar ta ma alatt két ará nyos (tört) idô -
sza kot is ke let kez tet, a kez de ti (el sô) ará nyos rész
mér té ke az adott nap tá ri hó nap ban meg lé vô, hi va ta -
los mun ka na pok szá má nak és a fe de zet ha tá lya alá
esô mun ka na pok szá má nak fi gye lem be vé te lé vel ke -
rül meg ha tá ro zás ra.

Ilyen eset ben az utol só ará nyos rész, az idô sza ki szol -
gál ta tá si összeg és a kez de ti ará nyos rész kü lönb sé ge.

1.9.4.2. Amennyi ben a mun ka nél kü li sé gi stá tusz kez dô és
vég dá tu ma a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gé -
nek olyan ki fu tá sát ered mé nye zi, amely a szol gál ta tás
tel je sí té sé nek tel jes tar ta ma alatt egyet len ará nyos
(tört) idô sza kot ke let kez tet – füg get le nül at tól, hogy ez
a kez dô, vagy a be fe je zô idô szak – az ará nyos rész
mér té ke az adott nap tá ri hó nap ban meg lé vô, hi va ta los
mun ka na pok szá má nak és a fe de zet ha tá lya alá esô
mun ka na pok szá má nak fi gye lem be vé te lé vel ke rül
meg ha tá ro zás ra.

1.9.5. A tel jes szol gál ta tá si idô szak 8 hó nap, amely 2 hó nap
ön ré sze se dést tar tal maz, mely nek te kin te té ben a biz -
to sí tó szol gál ta tást nem tel je sít. Mind ezek alap ján a
tel jes szol gál ta tá si kö te le zett ség kár ese mé nyen kén ti
té rí té sé nek fel sô ha tá ra 6 szol gál ta tá si hó nap.

1.10. Rendelkezésre álló szolgáltatási keretnapok (180)
részleges felhasználása

1.10.1. Amennyi ben a biz to sí tott a biz to sí tó szol gál ta tá sát is
igény be ve vô – de a szol gál ta tá si (180 na pos) idô tar -
tam ke ret nap ja it nem tel jes mér ték ben fel hasz ná ló –
mun ka nél kü li sé gi idô sza kot kö ve tô en is mét mun ká ba
áll, és a mun ká ban töl tött 365. na pot meg elô zô en – a
mun ka vál la ló nak köz vet le nül nem fel ró ha tó ok kö vet -
kez té ben – is mét ál lás ke re sô vé vá lik, a biz to sí tó mun -
ka nél kü li sé gi szol gál ta tá sa ke re té ben leg fel jebb a ko -
ráb ban tel je sí tett szol gál ta tá si idô szak ke ret nap ja i ból
még fenn ma ra dó há nyad ra nyújt szol gál ta tást.

1.11. Rendelkezésre álló szolgáltatási keretnapok (180)
teljes felhasználása

1.11.1. Amennyi ben az is mé telt munkábaállást kö ve tô – fo -
lya ma tos, leg alább he ti mi ni mum 30 órás mun ka vég -
zé si kö te le zett ség gel já ró mun ka vi szony ban töl tött –
tar tam a 365 na pot meg ha lad ja, a biz to sí tó szol gál ta -
tá si kö te le zett sé ge is mét az ere de ti fel té te lek sze rint
– új, tel jes ön ré sze se dé si tar tam mal és tel jes szol gál -
ta tá si ke ret nap pal – áll ren del ke zés re.

2. BA LE SET BIZ TO SÍ TÁ SI MO DUL

Biz to sí tá si ese mé nyek:

• Ba le se ti ere de tû ha lál
• Ba le se ti ere de tû rok kant ság

Vá ra ko zá si idô: nincs

Ön ré sze se dés: nincs

Biz to sí tá si ese mény idô pont ja: A ba le set be kö vet ke zé sé nek
idô pont ja.
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2.1.BALESETIHALÁL

Biz to sí tá si ese mény

2.1.1. A biz to sí tott koc ká zat vi se lés ide je alatt be kö vet ke zett
olyan ba le se ti ere de tû tes ti sé rü lé se, amely köz vet le -
nül és min den egyéb más ok tól füg get le nül a ba le set
idô pont ját kö ve tô 365 na pon be lül a ha lá lát okoz za.

A biz to sí tó szol gál ta tá sa

2.1.2. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén, a biz to sí -
tó a ba le set be kö vet ke zé sé nek idô pont já ban a köt -
vény ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si össze get fi ze ti meg
a ked vez mé nye zett nek a je len fel té te lek ben rész le te -
zett sza bá lyok alap ján.

A tel je sí té si kö te le zett ség kor lá to zá sa

2.1.3. Amennyi ben a biz to sí tó a biz to sí tott ha lá la elôtt – je -
len biz to sí tá si szer zô dés ba le se ti rok kant ság biz to sí -
tá si ese mé nye kap csán – már tel je sí tett szol gál ta tást,
úgy, az ugyan azon ok ból be kö vet ke zô ba le se ti ha lál
ese té re já ró biz to sí tá si összeg bôl, a már ki fi ze tett rok -
kant sá gi szol gál ta tás össze ge le vo nás ra ke rül, a biz -
to sí tó csak a kü lön bö ze tet fi ze ti meg.

2.1.4. Amennyi ben a biz to sí tott ba le se ti ha lá lát a biz to sí tá si
összeg re jo go sult szán dé kos ma ga tar tá sa idéz te elô,
ezen ked vez mé nye zett, vagy örö kös vo nat ko zá sá ban
a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tá si kö te le zett ség alól.

2.2.BALESETIEREDETÛROKKANTSÁG

Biz to sí tá si ese mény

2.2.1. A biz to sí tott koc ká zat vi se lés ide je alatt be kö vet ke zett
olyan ba le se ti ere de tû tes ti sé rü lé se, amely köz vet le -
nül és min den egyéb ok tól füg get le nül, a ba le set idô -
pont ját kö ve tô ket tô éven be lül a biz to sí tott biz to sí tó
ál tal – je len fel té te lek sze rint meg ál la pí tott, 2%-ot meg -
ha la dó mér té kû – ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sát
okoz za.

2.2.2. Je len biz to sí tás szem pont já ból egész ség ká ro so dás -
nak mi nô sül va la mennyi olyan tes ti és/vagy szel le mi
mû kö dô ké pes ség csök ke nés, amely a biz to sí tott szo -
ká sos élet vi te lét kor lá toz za.

2.2.3. Ma ra dan dó az egész ség ká ro so dás ak kor, ha az or vo -
si lag ki ala kult nak, sta bil nak te kint he tô a ba le se tet kö -
ve tô egy éven be lül. A ma ra dan dó egész ség ká ro so -
dás meg ál la pí tá sa so rán a mun ka ké pes ség meg vál -
to zá sa, il let ve a sport te vé keny ség ab ba ha gyá sá nak
kény sze re nem irány adó.

2.2.4. A ba le set elôtt már ma ra dan dó an ká ro so dott, nem ép
szer vek, test ré szek a ko ráb bi ká ro so dás mér té ké ig a
biz to sí tás ból ki zá rás ra ke rül nek.

2.2.5. A biz to sí tó a rok kant ság jel le gé nek, ma ra dan dó sá gá -
nak és mér té ké nek egy ér tel mû or vo si meg ál la pí tá sát
meg elô zô en szol gál ta tást nem tel je sít. A rok kant ság

jel le gét, ma ra dan dó sá gát és mér té két leg ké sôbb a
biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét kö ve tô ket tô
éven be lül meg kell ál la pí ta ni.

A biz to sí tó szol gál ta tá sa

2.2.6. A biz to sí tott tel jes, 100%-os rok kant sá ga ese tén, a
biz to sí tó a ba le se ti rok kant ságra meg ál la pí tott tel jes
biz to sí tá si össze get fi ze ti meg.

2.2.7. Amennyi ben a ba le set bôl ere dô ál lan dó egész ség ká -
ro so dás mér té ke a ba le se tet kö ve tô 2 éven be lül a
2%-ot el éri, a biz to sí tó a rok kant ság ra meg ál la pí tott
ak tu á lis biz to sí tá si összeg nek – a 2. sz. mellékletben
rész le tezett – a rok kant ság fo ká val azo nos ará nyú há -
nya dát fi ze ti meg.

2.2.8. Amennyi ben a ba le set bôl szár ma zó ál lan dó egész ség -
ká ro so dás mér té ke nem éri el a 2%-ot, a 100%-os rok -
kant ság ese té re meg ál la pí tott biz to sí tá si összeg 1%-
át, leg fel jebb azon ban 50 000 Ft-ot fi zet a biz to sító.

2.2.9. A rok kant ság fo kát – a rok kant sá gi táb lá zat ra te kin tet -
tel – a biz to sí tó or vo sa ál la pít ja meg, a tes ti funk ció -
vesz tés, a szö vôd mé nyek és a ba le set bôl ere dô,
egyéb sé rü lé sek fi gye lem be vé te lé vel.

2.2.10. A biz to sí tót az egész ség ká ro so dás mér té ké nek és
ma ra dan dó sá gá nak meg ál la pí tá sa te kin te té ben más
or vos szak ér tô tes tü le tek (pl. Or szá gos Re ha bi li tá ci ós
és Szo ci á lis Szak ér tôi In té zet) ha tá ro za ta nem kö ti.

2.2.11. A ba le set kö vet kez té ben ki ala kult eset le ges esz té ti kai
kö vet kez mé nyek és egyéb (szo ci á lis, anya gi stb.) hát -
rá nyok, ön ma guk ban nem ké pez he tik a ma ra dan dó
egész ség ká ro so dás ra vo nat ko zó szol gál ta tá si igény
alap ját.

A tel je sí té si kö te le zett ség kor lá to zá sa

2.2.12. Ugyan azon ba le set bôl szár ma zó, több egész ség ká ro -
so dás ese tén az egyes egész ség ká ro so dás ra meg -
ha tá ro zott szá za lé kos ér té kek összeg zés re ke rül nek,
de a szol gál ta tás tel jes össze ge nem ha lad hat ja meg
a ba le se ti rok kant ság ra meg ál la pí tott tel jes biz to sí tá si
össze get.

2.2.13. A biz to sí tott szá má ra a je len fel té te lek alap ján nyúj tott
fe de zet meg szû nik, ami kor a tel jes biz to sí tá si összeg
ki fi ze té se meg tör tént.

3. KE RE SÔ KÉP TE LEN SÉ GI MO DUL

Vá ra ko zá si idô: 30 nap (a leg el sô biz to sí tá si idô szak ban, az
aján lattétel nap já tól szá mít va)

Ön ré sze se dés: 30 nap (a ke re sô kép te len ség meg ál la pí tá sá -
nak nap já tól szá mít va)

3.1. Biz to sí tá si ese mény

3.1.1. A biz to sí tott koc ká zat vi se lés ide je alatt, a vá ra ko zá si
idô el tel tét kö ve tô en el szen ve dett olyan – a rá vo nat -
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ko zó koc ká zat vi se lés kez de té hez ké pest – elôz mény
nél kü li be teg sé ge, vagy ba le se ti tes ti sé rü lé se, amely
köz vet le nül és min den egyéb ok tól füg get le nül, a ba -
le set be kö vet ke zé sé tôl szá mí tott egy éven be lül a biz -
to sí tott – a biz to sí tá si szer zô dés ben is fel tün te tett ön -
rész-na pot meg ha la dó – or vo si szem pont ból in do kolt
ke re sô kép te len sé gét idé zi elô.

3.1.2. Je len biz to sí tás szem pont já ból ke re sô kép te len nek
mi nô sül a biz to sí tott, ha a koc ká zat vi se lés tar ta ma
alatt be kö vet ke zett ba le se te, vagy be teg sé ge foly tán
sa ját jo gon ke re sô kép te len ál lo mány ba ve szik és táp -
pénz igény be vé te lé re jo go sult.

3.1.3. A ke re sô kép te len ség tar ta mát és meg ala po zott sá gát
a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint fel jo go sí tott or vos, il -
let ve kór ház iga zol hat ja.

3.2. A biztosítási esemény idôpontja

A biz to sí tá si ese mény idô pont ja az a nap, ami kor a
ke re sô kép te len ség iga zo lá sá ra jo go sult or vos, vagy
kór ház a biz to sí tott ke re sô kép te len sé gét meg ál la pít ja.

3.3. Várakozási idô

3.3.1. Keresôképtelenség be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se:

a) fo gyasz tói szer zô dés ese té ben az aján lattételt,
b) cso por tos szer zô dés ese té ben az adott biz to sí tott

szer zô dés be tör té nô be lé pé sét

kö ve tô 31. na pon ve szi a kez de tét.

3.4. A biz to sí tó szol gál ta tá sa

3.4.1. A biz to sí tott fo lya ma tos ke re sô kép te len sé ge ese tén a
biz to sí tó az önrészesedési tartamot meg ha la dó ke re -
sô kép te len sé gi na pok ra a köt vény ben meg ha tá ro zott
és a ke re sô kép te len ség kez de te kor ak tu á lis havi biz -
to sí tá si össze get fi ze ti, valamennyi keresôképtelen-
ségben töltött teljes 30 nap (kere sô kép telenségi hó -
nap) végén.

3.4.2. A tel jes szol gál ta tá si idô szak ba le se ti ere de tû ke re sô -
kép te len ség ese tén 240, be teg sé gi ere de tû ke re sô -
kép te len ség ese tén 180 nap, amely idô szak mind két
eset ben 30 nap ön ré sze se dést tar tal maz. A biz to sí tó
nem tel je sít szol gál ta tást az önrésznapok tar ta má ra.

3.4.3. Mindezek alapján ba le set ese tén a biz to sí tó leg fel -
jebb 210 nap ra, be teg sé gi ere de tû ke re sô kép te len -
ség ese tén leg fel jebb 150 nap ra nyújt szol gál ta tást.

3.4.4. Amennyiben a ke re sô kép te len ség el sô, vagy utol só
idô sza ka nem tel jes hó nap, a biz to sí tó a ke re sô kép te -
len ség ezen tört idô sza ká nak min den egyes nap já ra a
ke re sô kép te len ség ha vi biz to sí tá si össze gé nek 1/30-
ad ré szét fi ze ti.

3.5. Rendelkezésre álló szolgáltatási keretnapok
(210/150) részleges felhasználása

3.5.1. Amennyi ben a biz to sí tott a biz to sí tó szol gál ta tá sát is
igény be ve vô – de a szol gál ta tá si (210, il let ve 150 na -
pos) idô tar tam ke ret nap ja it nem tel jes mér ték ben fel -
hasz ná ló – ke re sô kép te len sé gi idô sza kot kö ve tô en
is mét mun ká ba áll, és a mun ká ban töl tött 180. na pot
meg elô zô en is mét ke re sô kép te len né vá lik, a biz to sí tó
ke re sô kép te len sé gi szol gál ta tá sa ke re té ben leg fel jebb
a ko ráb ban tel je sí tett szol gál ta tá si idô szak ke ret nap -
ja i ból még fenn ma ra dó há nyad ra nyújt szol gál ta tást.

3.6. Rendelkezésre álló szolgáltatási keretnapok
(210/150) teljes felhasználása

3.6.1. Amennyi ben az isméltelt munkábaállást kö ve tô – fo -
lya ma tos, leg alább he ti mi ni mum 30 órás mun ka vég -
zé si kö te le zett ség gel já ró mun ka vi szony ban töl tött –
tar tam a 180 na pot meg ha lad ja, a biz to sí tó szol gál ta -
tá si kö te le zett sé ge is mét az ere de ti fel té te lek sze rint
– új, tel jes ön ré sze se dé si tar tam mal, és tel jes szol gál -
ta tá si ke ret nap pal – áll ren del ke zés re.

3.7. A tel je sí té si kö te le zett ség kor lá to zá sa

3.7.1. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki ar ra a ke re sô kép te len -
ség re, amely nek oka:

a) dep resszió,
b) cukorbetegség,
c) magas vérnyomás,
d) porc ko rong el moz du lá sa, ge rinc sérv, csi go lya,

vagy gyö ki rend el le nes ség kö vet kez té ben,
e) kró ni kus fá radt ság szind ró ma, vagy fibromalgia

szind ró ma.

3.7.2. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki ar ra a ke re sô kép te len -
ség re, amely nek oka:

a) hát fá jás, lum bá gó, isi ász, al só vég tag ba su gár zó
fáj da lom, ideg fáj da lom, a nya ki, a há ti, az ágyé ki,
vagy a ke reszt csonti ge rinc fáj dal ma, ki vé ve a ke -
re sô kép te len ség idô tar ta ma alatt mû té ti be avat ko -
zást szük sé ges sé te vô ese te ket,

b) pszichiátriai, neuropszichiátriai, vagy men tá lis ter -
mé sze tû pa nasz, ki vé ve, ha ez a mun ka kép te len -
ség több, mint 15 nap fo lya ma tos kór há zi ke ze lést
ered mé nye zett, vagy amennyi ben a biz to sí tot tat
bí ró sá gi ha tá ro za tot kö ve tô en gond nok ság alá he -
lyez ték.

Ezekben az esetek ben az ön ré sze se dé si idô szak a
ke re sô kép te len ség el sô nap ján kez dô dik, de a kár té -
rí tés csak a kór há zi tar tóz ko dás idô tar ta má ra vo nat -
ko zik.

3.7.3. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki olyan be teg sé gi ere -
de tû ke re sô kép te len ség re, il let ve olyan alesetekre,
ame lyek te kin te té ben a be teg ség meg ál la pí tá sá ra az
aján lattételt meg elô zô en ke rült sor, vagy ame lyek az
aján lattételt meg elô zôen bekövetkezett egész ség ká -
ro so dás fo ko zó dá sá nak ered mé nyei.
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K ü l ö n ö s  f e l t é t e l e k

3.7.4. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek, és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki ar ra a ke re sô kép te len -
ség re, amely nek oka ter hes ség, ve té lés, mes ter sé -
ges meg ter mé ke nyí tés, abor tusz, vagy ezek el lá tá sá -
val kap cso la tos komp li ká ci ók ra ve zet he tô vissza.

3.7.5. Nem mi nô sül biz to sí tá si ese mény nek, és a biz to sí tó
koc ká zat vi se lé se nem ter jed ki az or vo si lag nem in do -
kolt – ki zá ró lag a biz to sí tott ké ré sé re vég zett – és
nem ki zá ró la go san a biz to sí tott élet mi nô sé gé nek

fenn tar tá sá ra irá nyu ló se bé sze ti be avat ko zá sok, mû -
té tek (ide ért ve pél dá ul az esz té ti kai, il let ve ha son ló
cé lú se bé sze ti mû té te ket) mi att szük sé ges sé vá ló ke -
re sô kép te len sé gi na pok ra.

3.7.6. Nem mi nô sül biz to sí tá si ke re sô kép te len sé gi ese -
mény nek, ha a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez te ide -
jén a biz to sí tott olyan vál lal ko zás, tár sa ság al kal ma zá -
sá ban állt, ame lyet egy kö ze li hoz zá tar to zó ja, vagy sa -
ját ma ga ve ze tett, vagy irá nyí tá si jo gát gya ko rol ta.
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1 .  s z .  m e l l é k l e t

SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT
(Biztosítási összeg séma)

Cso- Munkanélkü- Baleseti modul Keresô-

mag liségi modul képtelenségi

modul

Munkanél- Baleseti Baleseti Keresõ-

küliség halál rokkantság képtelenség

0 040 000 Ft 0 800 000 Ft 0 800 000 Ft 020 000 Ft

1 050 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 025 000 Ft

2 060 000 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft 030 000 Ft

3 070 000 Ft 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft 035 000 Ft

4 080 000 Ft 1 600 000 Ft 1 600 000 Ft 040 000 Ft

5 090 000 Ft 1 800 000 Ft 1 800 000 Ft 045 000 Ft

6 100 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 050 000 Ft

7 110 000 Ft 2 200 000 Ft 2 200 000 Ft 055 000 Ft

8 120 000 Ft 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 060 000 Ft

9 130 000 Ft 2 600 000 Ft 2 600 000 Ft 065 000 Ft

10 140 000 Ft 2 800 000 Ft 2 800 000 Ft 070 000 Ft

11 150 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 075 000 Ft

12 160 000 Ft 3 200 000 Ft 3 200 000 Ft 080 000 Ft

13 170 000 Ft 3 400 000 Ft 3 400 000 Ft 085 000 Ft

14 180 000 Ft 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft 090 000 Ft

15 190 000 Ft 3 800 000 Ft 3 800 000 Ft 095 000 Ft

16 200 000 Ft 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 100 000 Ft

17 210 000 Ft 4 200 000 Ft 4 200 000 Ft 105 000 Ft

18 220 000 Ft 4 400 000 Ft 4 400 000 Ft 110 000 Ft

19 230 000 Ft 4 600 000 Ft 4 600 000 Ft 115 000 Ft

20 240 000 Ft 4 800 000 Ft 4 800 000 Ft 120 000 Ft

21 250 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

22 260 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

23 270 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

24 280 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

25 290 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

26 300 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

27 310 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

28 320 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

29 330 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

30 340 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

31 350 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

32 360 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

33 370 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

Cso- Munkanélkü- Baleseti modul Keresô-

mag liségi modul képtelenségi

modul

Munkanél- Baleseti Baleseti Keresõ-

küliség halál rokkantság képtelenség

34 380 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

35 390 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

36 400 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

37 410 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

38 420 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

39 430 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

40 440 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

41 450 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

42 460 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

43 470 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

44 480 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

45 490 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

46 500 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

47 510 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

48 520 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

49 530 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

50 540 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

51 550 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

52 560 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

53 570 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

54 580 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

55 590 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

56 600 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

57 610 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

58 620 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

59 630 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

60 640 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

61 650 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

62 660 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

63 670 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

64 680 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

65 690 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft

66 700 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 125 000 Ft
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2 .  s z .  m e l l é k l e t

Károsodás jellege Rokkantsági fok (%)
Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100%
Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 100%
Egyik felsô végtag vállízülettôl való teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 70%
Egyik alsó végtag combközép fölött való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 70%
Egyik felsô végtag könyökízület fölött való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 65%
Egyik felsô végtag könyökízület alatt való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 60%
Egyik kéz teljes elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 60%
Egyik alsó végtag combközépig való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 60%
A beszélôképesség teljes elvesztése 60%
Egyik alsó végtag, lábszár középig való teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 50%
Egyik szem látóképességének teljes elvesztése, ha a másik szem ép 40%
Egyik hüvelykujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 30%
Egyik lábfej boka szintjében való elvesztése, vagy teljes mûködésképtelensége 30%
Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése, ha a másik fül ép 30%
Egyik mutatóujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 20%
Bármely más ujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 10%
A szaglóérzék teljes elvesztése 10%
Egyik nagylábujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 5%
Az ízlelôképesség teljes elvesztése 5%
Bármely más lábujj teljes elvesztése, vagy mûködésképtelensége 2%

ROKKANTSÁGI TÁBLÁZAT
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KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabálya 
 
 
 

(továbbiakban: Alapszabály) 
 
Az 1996. szeptember 24. napján megtartott alakuló ülésen (Alakuló Közgyűlés) jelenlévő tagok a jelen okirat 
II. fejezetében meghatározott célok elérése érdekében elhatározták a KÖBE Közép-európai Kölcsönös 
Biztosító Egyesület – korábbi nevén Közlekedési Biztosító Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) – 
megalapítását. 
 
 

1. AZ EGYESÜLET NEVE, JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE 
 
1.1. Egyesület neve: 
 

1.1.1. Az Egyesület elnevezése:  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 
angolul: KÖBE Central European Mutual Insurance Association 
németül:  KÖBE Zentraleuropäischer Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit 

1.1.2. Az Egyesület rövidített neve: KÖBE 
 
1.2. Az Egyesület székhelye 
 

1108 Budapest, Venyige u. 3. 
 
1.3. Az Egyesület jogállása 
 

Az Egyesület az egyesülési jog alapján létrejött, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetként 
működik, megfelelve a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény, valamint a 
biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) kölcsönös biztosító 
egyesületekre és biztosítási tevékenységre vonatkozó rendelkezéseinek. 

 
1.4. Az Egyesület működési területe 
 

Az Európai Unió területe. 
 
 
1.5. Az Egyesület jelképei 

 
Az Egyesület logói. Az Egyesület logóinak elemei vezérigazgatói engedéllyel a felhasználás 
típusának, céljának megfelelően külön is alkalmazhatóak az egyesület népszerűsítésére. 
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1.6. Az Egyesület Internetes oldala, elérhetősége: 
 

1.6.1. Az Egyesület internetes oldala: www.kobe.hu  
 
1.6.2. Az Egyesület e-mail elérhetősége: kobe@kobe.hu 

 
1.7. Az Egyesület képviselete, cégjegyzése 
 

1.7.1. Az Egyesület képviseletére az Igazgatótanács Elnöke, a szakmai képviseletére a 
Vezérigazgató jogosult.  

1.7.2. A cégjegyzés akként történik, hogy az erre jogosult két személy az Egyesület előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott neve fölé együttesen írja alá nevét aláírási címpéldányának 
megfelelően.  

1.7.3. Az Egyesületnél cégjegyzésre az Igazgatótanács Elnöke - akadályoztatása esetén az 
Igazgatótanács kijelölt tagja -, a Vezérigazgató és helyettesei, valamint az erre feljogosított 
munkavállalók jogosultak a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon. 

1.7.4. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Vezérigazgató előterjesztése 
alapján döntsön az Egyesülettel munkaviszonyban álló alkalmazottak cégjegyzési joggal 
való felruházásáról. 

1.7.5. A cégjegyzés gyakorlása magában foglalja a bankszámla feletti rendelkezést, továbbá az 
Egyesülettel kapcsolatos kötelezettségvállalásnál az Igazgatótanács Elnökének, míg a 
biztosítási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásnál a további cégjegyzési 
jogosultaknak az eljárását a hatóságok és az ügyfelek (tagok) irányába.  

1.7.6. Az Igazgatótanács Elnöke és az Egyesület Vezérigazgatója, illetve helyettesei jogosultak 
arra, hogy a hatáskörükbe utalt ügyekben, ügycsoportokban együttes aláírási és 
utalványozási jogukat írásban átruházzák bármely, az Egyesülettel munkaviszonyban lévő 
személyre, azzal azonban, hogy az együttes aláírás miatt a két aláíró az aláírási jogát 
ugyanarra a személyre nem ruházhatja át. 

 
 
1.8. Fogalmak 

 
1.8.1. Tagdíj: az Egyesület Küldöttgyűlése által meghatározott díj. A tagdíj a biztosítási időszakra 

(biztosítási évre) kerül megállapításra. 
1.8.1.1. A tagdíj előre, a tagsági jogviszony létrejöttekor, fennálló tagsági jogviszony esetén 

a még esedékessé nem vált tagdíj a biztosítási időszak első napján esedékes. A 
tagsági jogviszony fennállása alatt kötött biztosítási szerződés biztosítási 
időszakából a megelőzően kötött szerződés alapján esedékessé vált tagdíjjal nem 
fedezett hátralevő részre eső tagdíj az új szerződés megkötésével esedékessé válik. 
A tagsági viszony biztosítási időszak közbeni megszűnése esetén a befizetett tagdíj 
nem kerül visszatérítésre. 

http://www.kobe.hu/
mailto:kobe@kobe.hu
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1.8.1.2. Amennyiben a tag tagsága érvényes biztosítási szerződés hiányában a biztosítási 
időszakon belül megszűnik, de a megszűnt szerződés ugyanazon biztosítási 
időszakában új biztosítási szerződés alapján ismételten taggá válik, úgy a megszűnt 
szerződés szerinti biztosítási időszakra ismételt tagdíjfizetési kötelezettsége nem 
keletkezik feltéve, hogy a korábbi tagsági viszonya alapján a tagdíjat befizette. 

1.8.2. Biztosítási díj: a biztosítási szerződés szerinti díj (a továbbiakban: biztosítási díj). 
1.8.3. Pótlólagos befizetés: az Egyesület pótlólagos befizetést csak abban az esetben alkalmaz, ha 

a tárgyévi szolgáltatások és az esetleges veszteségek fedezetét az Egyesület vagyona, a 
biztosítási díjak, a viszontbiztosítás és a biztosítástechnikai tartalékok nem biztosítanák. 

 
 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
 
2.1. Az Egyesület céljai 
 

2.1.1. Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon működő szervezet, amely 
kizárólag tagjai részére, tagjai biztosítási igényeinek teljesítése céljából, nyereségérdekeltség 
nélkül, a biztosítási díj ellenében a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási 
események bekövetkezése esetében, biztosítástechnikai elvek alapján, előre meghatározott 
szolgáltatást nyújt. 

2.1.2. Az Egyesület további célja, hogy a biztosítási, valamint a tagságnak a biztosítási 
tevékenységgel összefüggően nyújtott szolgáltatások szakmai és szolgáltatási színvonalát 
folyamatosan emelje, illetve megtartsa, valamint a tagságát és a szolgáltatásainak körét 
lehetőségeihez és a tagság, valamint a biztosítási piac igényeihez mérten bővítse. 

2.1.3. Az Egyesületnek a fenti célokhoz kapcsolódóan kiemelt feladata: 

 saját személyi állományának folyamatos szakmai képzése, 

 a társadalom tagjai öngondoskodás és kármegelőzés iránti igényének felkeltése, 
fejlesztése. 

2.1.4. Az Egyesület a fenti célok elérése érdekében saját eszközeit a vonatkozó jogszabályi 
előírások megtartásával befektetheti, a feladatok ellátására gazdálkodó szervezeteket, 
alapítványokat hozhat létre, továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartásával támogatást nyújthat. 

2.1.5. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez és politikai pártot, vagy szervezetet nem 
támogat. 

 
2.2. Az Egyesület tevékenységi köre 
 

TEÁOR ’08 6512 Nem életbiztosítás  
 
Az Egyesület a fenti tevékenységi körből az alább felsorolt és Bit. 1. számú mellékletének A) 
részében nevesített ágazatok alá tartozó és az Egyesület működésére vonatkozó H-EN-II-
112/2016. számú MNB engedély szerinti kockázatokat műveli: 
Ágazatok: 

1.  1.Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket) 
2.  2.Betegség 
3. 3.Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) 
4. 7.Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) 
5. 8.Tűz és elemi károk 
6. 9.Egyéb vagyoni kár 
7. 10.Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség 
8.  13. Általános felelősség 
9. 16.Különböző pénzügyi veszteségek  
10. 18.Segítségnyújtás  

 
Fentieken túl az Egyesület a Bit 47. §-a szerinti kiegészítő kockázatokat is műveli. 
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Az Egyesület biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységként a PSZÁF EN-II-
195/2010. sz. határozata alapján függő biztosításközvetítői tevékenység, míg a PSZÁF EN-II-
140/2012. sz. határozata alapján leányvállalatai részére történő könyvelési tevékenység végzésére 
jogosult. 
 

 
 

3. AZ EGYESÜLETI TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 
 
 
3.1. A tagsági viszony létrejötte 
 

3.1.1. Az Alapító tagok esetében az Alapító Közgyűlés alakulást kimondó határozatával jött létre 
a tagsági viszony. 

3.1.2. Az Egyesület tagja lehet az Alapítókon túl az Egyesülettel biztosítási szerződést kötő 
(szerződő) 

 természetes személy,  

 jogi személy, 

 mindazon jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mely a saját neve alatt jogokat 
kötelezettségeket szerezhet.  

3.1.3. A 3.1.2. pontban írtak tekintetében az írásos belépési nyilatkozat alapján, a biztosítási 
szerződés kockázatviselésének napjával jön létre a tagsági viszony. Az írásos belépési 
nyilatkozat a jogszabályban meghatározott távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati 
szolgáltatás esetén az ajánlattételkor a távértékesítés módjának megfelelő nyilatkozattal is 
megtehető. 

3.1.4. A 2005.01.01. napjától az Alapító tagok kivételével csak azon személy/szervezet lehet tagja 
az Egyesületnek, aki/amely az Egyesület által nyújtott biztosítási szolgáltatások közül 
legalább egy biztosítási termékre vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik. 

3.1.5. A belépni kívánó tag 3.1.3. pontban foglaltak szerinti módon tett belépési nyilatkozatával 
elfogadja az Alapszabályt és vállalja az egyesületi tagdíj és a biztosítási szerződése szerinti 
díj megfizetését. 

 
3.2. Alapító tag 
 

Az Egyesületet az 1. számú mellékletben felsorolt alapító tagok hozták létre. 
 
3.3. Az egyesületi tagság megszűnése 
 

3.3.1. A tagsági viszony megszűnik 
3.3.1.1. A természetes személy tag esetén a tag halálával. 
3.3.1.2. A jogi személy, vagy nem jogi személy szervezet tag jogutód nélküli 

megszűnésével. 
3.3.1.3. A tag kilépésével. 
3.3.1.4. A tag kizárásával. 
3.3.1.5. A tag biztosítási jogviszonyának megszűnésével. 

3.3.2. Amennyiben a tag biztosítási jogviszonya a biztosítási díj esedékességének napjára 
visszamenőleg szűnik meg (Ptk. 6:449. §), a tagsági jogviszony a biztosítási díj teljesítésére 
adott póthatáridő utolsó napjának eredménytelen elteltével szűnik meg. 

3.3.3. A tag halála, illetve nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnése esetében a 
tagsági viszony a tag halála időpontjával, illetve nem természetes személy tag (szervezet) 
esetében az adott szervezeti formára irányadó szabályok szerinti megszűnéssel egyidejűleg 
szűnik meg. 

3.3.4. Kötelező gépjármű felelősség biztosítás esetében a tag halálakor, ha a gépjármű birtokosa 
a tag halálát az Egyesület felé bejelenti, úgy a biztosítási szerződést folyamatos díjfizetéssel, 
legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedéséig hatályban tarthatja 
anélkül is, hogy tagként az Egyesületbe belépne feltéve, hogy a szerződés időközben egyéb 
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okból nem szűnik meg. A halál tényének bejelentését írásban – a halál tényét igazoló 
közokirat másolatának csatolásával - kell megtenni. 

3.3.5. Egyéb biztosítási termékeknél, ha a tag, mint a szerződő halála esetén annak örököse 
jogszabály alapján a szerződésbe szerződőként beléphet, de a belépéssel együtt tagként az 
Egyesületbe is be kell lépnie, kivéve, ha már az Egyesület a tagja. Ugyanez az irányadó a 
vagyonbiztosítás esetében, amennyiben jogszabály alapján a biztosított a szerződő helyére 
kíván lépni. 

3.3.6. A tag jogosult az Egyesületből való kilépési szándékát bármikor bejelenteni. A bejelentést 
írásban kell az Egyesület részére közölni. A kilépés a tag érvényes biztosítási szerződése 
szerinti legkorábbi évfordulóval, több szerződése esetében a legkésőbbi évforduló napján 
hatályosul. A biztosítási szerződés a tag kilépési nyilatkozata közlését követően a legkorábbi 
évfordulón szűnik meg kivéve, ha a tag szerződése ezen évforduló előtt egyéb okból 
megszűnik (pl. érdekmúlás, díj nem fizetés miatti szerződés megszűnés). 

3.3.7. A tag – bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – kizárható az Egyesületből, 
ha 
3.3.7.1. jogszabályt; 
3.3.7.2. az Alapszabályt, vagy 
3.3.7.3. a Küldöttgyűlés határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 

3.3.8. A kizárás kérdésében az Igazgatótanács dönt. A kizárási eljárás megindításáról a tagot 
értesíteni kell a kizárás okának megjelölésével és lehetővé kell tenni, hogy a kizárással 
kapcsolatos észrevételeit megfelelő határidőn belül írásban közölje. Az Igazgatótanács 
köteles a döntésről szóló határozatot írásba foglalni, indokolással ellátni és haladéktalanul 
megküldeni a kizárással érintett tag részére. A döntéssel szemben fellebbezésnek helye 
nincs. A döntés ellen a tag a tudomásszerzést követő 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
A bírósági eljárás kezdeményezése a határozat végrehajtását nem érinti, kivéve, ha a bíróság 
a határozat végrehajtását felfüggeszti. Az Egyesület a tag kizárását kimondó Igazgatótanácsi 
határozat meghozatalát követően a tag biztosítási szerződéseit azok legközelebbi 
évfordulójára felmondja. A biztosítási szerződés ezen alapuló felmondásából eredően az 
Egyesületet felelősség nem terheli, még abban az esetben sem, ha jogorvoslati eljárásban 
esetlegesen a kizárás jogellenességét állapítanák meg. 

3.3.9. A tag által az Egyesület felé történő bármilyen jogcímű befizetéseit az Egyesület a 
jogszabály alapján elsőbbséget élvező levonásokat követően jogosult elsősorban a tag 
tagsági viszonyából eredő – a befizetés jóváírásáig esedékessé vált - fizetési kötelezettségei 
javára elszámolni. Ugyanez az irányadó a kötelező gépjármű felelősségbiztosításra 
vonatkozó jogszabály szerinti, előzményi időszak alapján érvényesítendő összegek 
(elmaradt díj /„fedezetlenségi díj”/) elsődleges érvényesítésére is. 

 
3.4. A tag jogai és kötelezettségei 
 

3.4.1. A tag jogosult az Alapszabályában meghatározott módon az Egyesület céljainak 
megvalósításában tevékenyen részt venni, és munkájával, magatartásával az eredményes 
működést elősegíteni. 

3.4.2. A tag jogosult a Küldöttválasztó Gyűlésen közvetlenül részt venni, a Küldöttgyűlésen a 
saját területi küldöttje útján Egyesületet érintő bármely kérdést felvetni, annak napirendre 
tűzését indítványozni. 

3.4.3. A jogszabály, vagy az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a tag az Egyesület bármely 
tisztségére jelölhető és megválasztható. 

3.4.4. A tag jogosult az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a kölcsönös 
biztosító egyesület működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a 
tudomásszerzést követő belül 30 (harminc) napon belül bíróság előtt megtámadni.  

3.4.5. A tag köteles tagdíjat fizetni. A tagdíj fizetésének elmaradása a tag kizárását vonhatja maga 
után. Nem köteles tagdíj fizetésére az a tag, akinek tagsági jogviszonya kizárólag valamely 
nem az alábbi termékek közt szereplő biztosítási szerződés vagy szerződések alapján áll 
fenn: 

- Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, 
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- KÖBE Casco Biztosítás, 
- Lendület Start Casco, 
- Lendület Top Casco, 
- KÖBE Önrész Biztosítás, 
- KÖBE Otthon Biztosítás, 
- EASY I. Általános Háztartási Biztosítás, 
- Közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozók és 

autóbuszos személyszállítók felelősségbiztosítása, 
- Fuvarozói Árukár Felelősségbiztosítás, 
- CMR Biztosítás, 
- Belföldi Árukár Felelősségbiztosítás, 
- Flotta Casco, 
- Általános Vagyon- és Felelősségbiztosítás 
- Munkanélküliség biztosítás 

Nem kell tagdíjat fizetni a tagsági jogviszony alapszabály 3.3.2. pontja szerinti megszűnése 
esetén a jogviszonyt megalapozó szerződés kockázatviselésének megszűnése és az alapján 
a tagsági jogviszony megszűnése közötti időtartamra, amennyiben a megszűnt tagsági 
jogviszonyt megalapozó szerződés vagy szerződések alapján kockázatviselés a tagsági 
jogviszony megszűnésével érintett biztosítási időszakban nem áll fenn. 

3.4.6. A tag jogosult az állandó lakcíme, nem természetes személy tag esetében a székhelye 
szerinti területi küldöttválasztáson személyesen részt venni. Nem természetes személy tag 
nevében a szervezeti formájának megfelelően a rá vonatkozó jogszabályi előírások szerint 
kizárólag a szervezet - aláírásra jogosult - képviseleti joggal felruházott mindenkori 
képviselője(i) személyesen járhat(nak) el.  

3.4.7. Az Alapszabály kifejezetten kizárja a tag tagsági jogainak meghatalmazotton keresztüli 
gyakorlását, ide nem értve értelemszerűen a Küldötteken keresztül történő közvetett 
joggyakorlást. 

3.4.8. A tag köteles állandó lakcíme, illetve nem természetes személy tag esetén székhelye és a 
szervezeti formája szerinti képviselője/képviselői változását haladéktalanul, de legkésőbb a 
változást követő 5. munkanapon belül bejelenteni az Egyesület részére. A tag ezen 
kötelezettsége elmulasztásából, vagy késedeleméből eredő következményekért az 
Egyesületet felelősség nem terheli.  

 
 

4. AZ EGYESÜLET SZERVEI 
 
 
4.1. Az Egyesület szervezeti felépítése 
 

4.1.1. Társadalmi szervezet 
4.1.1.1. Küldöttgyűlés 
4.1.1.2. Igazgatótanács  
4.1.1.3. Felügyelő Bizottság  
4.1.1.4. Bizottságok 

4.1.2. Szakmai szervezet 
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4.2. Küldöttgyűlés  
 

4.2.1. Az Egyesület legfőbb, döntéshozó szerve a tagok által, maguk közül 5 évre megválasztott 
Küldöttekből álló Küldöttgyűlés. A Küldötteket az Egyesület adott küldöttválasztási 
területéhez (lsd. 4.4.3.) tartozó tagjainak gyűlése (Területi Küldöttválasztó Gyűlés) titkos, 
írásbeli szavazással választja meg az adott választási területhez tartozó tagok közül. 
(Küldött) 

 
4.3. Küldött jelölése 
 

4.3.1. Küldöttnek bármelyik, az adott küldöttválasztási területhez tartozó tag jelölhető. 
4.3.2. Küldöttjelöltet jelölni az adott küldöttválasztási területhez tartozó bármelyik tag jogosult. 

Egy tag több személyt, valamint saját magát is jelölheti Küldöttnek. 
4.3.3. Küldöttet jelölni az Igazgatótanács által erre a célra rendszeresített – az Egyesület internetes 

oldaláról letölthető, vagy az Egyesület székhelyén igényelhető - a jelölt és a jelölő 
személyének (név, lakcím) beazonosításra alkalmas, valós adatokkal és teljes körűen 
kitöltött jelölő lapon, minimálisan teljes bizonyító erejű magánokirati formában lehet. A 
küldöttjelölt a jelölés elfogadásáról a jelölő lap aláírásával nyilatkozik. 

4.3.4. A Küldött a jelölése elfogadásakor anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában köteles 
nyilatkozni arról, hogy büntetett előéletű-e vagy sem, valamint arról, hogy ő, illetve a Bit. 
4. § (1) 64. pontban meghatározott közeli hozzátartozója más biztosítóval, vagy más 
biztosítóval jogviszonyban álló biztosításközvetítővel munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy ilyenben tulajdonos, tisztségviselő 
vagy ellenőrző testület tagja. Ezen nyilatkozat tartalmát a Levezető elnök a küldöttválasztás 
megkezdése előtt ismerteti az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen megjelentekkel. 

4.3.5. A jelölés akkor érvényes, hogy az alakszerűen kitöltött – a jelölt elfogadó nyilatkozatát is 
tartalmazó - jelölőlap legkésőbb az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlés szavazási eljárása 
megkezdéséig a Levezető elnök részére eredetben átadásra kerül. Az adott küldöttválasztási 
területre vonatkozóan beérkezett érvényes jelölések alapján a küldöttjelöltek listája az adott 
Területi Küldöttválasztó Gyűlés helyszínén folyamatosan megtekinthető. A listán már 
feltűntetett személy további jelölése érvénytelen. 

 
4.4. Küldöttválasztás 
 

4.4.1. A küldöttválasztás megszervezése és lebonyolítása az Igazgatótanács feladata. A 
küldöttválasztást az Igazgatótanács szükség szerint, de a 4.4.2. pontban foglaltaknak 
megfelelően legalább ötévente köteles akként megszervezni, hogy a Küldöttgyűlés 
működésének folyamatossága biztosítható legyen. 

4.4.2. A küldöttválasztásra küldöttválasztási területenként kerül sor. (Területi Küldöttválasztó 
Gyűlés) Az Igazgatótanács a 4.4.1. pontban foglaltak biztosítása érdekében köteles az új 
Küldöttgyűlés megalakulásához szükséges valamennyi Területi Küldöttválasztó Gyűlést az 
aktuálisan megválasztott, működő Küldöttgyűlés megalakulásától számított 5 év elteltét 
megelőző 365 napon belül lebonyolítani. 

4.4.3. A küldöttválasztási területeket az Igazgatótanács a megyék (+főváros) területe szerint 
határozza meg. Amennyiben az adott megyéhez/fővároshoz tartozó tagok száma az adott 
Területi Küldöttválasztó Gyűlésre vonatkozó hirdetmény közzétételét megelőző naptári 
hónap első napján nem éri el a 3000 tagot, vagy az Igazgatótanács által a 4.4.5. pont szerint 
meghatározott szükséges taglétszámot, azt a megyét/fővárost az Igazgatótanács összevonja 
bármelyik másik szomszédos megyével, vagy akár megyékkel egy közös küldöttválasztási 
területbe. A Területi Küldöttválasztó Gyűlésre vonatkozó hirdetmény az Egyesület 
internetes oldalán is megtekinthető. 

4.4.4. A tag az Egyesület által nyilvántartott állandó lakcíme, nem természetes személy tag 
esetében az Egyesület által nyilvántartott székhelye szerint kerül küldöttválasztási területi 
besorolásra. Ugyanabban a küldöttválasztási eljárásban a tag csak egy Területi 
Küldöttválasztó Gyűlésen szavazhat függetlenül attól, hogy az adott küldöttválasztási 
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eljárás során a lakcíme/székhelye utóbb egy olyan választási területre kerül át, ahol még az 
adott választási eljárás szerinti Területi Küldöttválasztó Gyűlésre nem került sor. 

4.4.5. Küldöttválasztási területenként annyi Küldöttet kell választani, hogy az adott 
küldöttválasztási területhez tartozó tagságot minden 3000 tag után 1 Küldött képviselje. Ha 
a küldöttválasztási terület taglétszáma a 3000-et, illetve annak egész számú többszörösét 
legalább 1500 taggal meghaladja, úgy további egy Küldött választására kerül sor az adott 
küldöttválasztási területben. Amennyiben az adott küldöttválasztási eljárás első Területi 
Küldöttválasztó Gyűlésére vonatkozó hirdetmény közzétételét megelőző naptári hónap 
első napján fennálló taglétszám alapján a fentiek szerint számított Küldöttgyűlés létszáma 
meghaladja a törvényben előírt legfelső mértéket, az Igazgatótanács valamennyi Területi 
Küldöttválasztó Gyűlés tekintetében egységesen köteles meghatározni az egy küldött 
választásához szükséges küldöttválasztási területi taglétszámot olyan módon, hogy a 
megválasztásra kerülő új Küldöttgyűlés létszáma a törvényi előírás szerinti maximum és 
annak 20%-al csökkentett mértéke közé essen és azt az elsőként megtartandó Területi 
Küldöttválasztó Gyűlésről szóló hirdetményében közzétenni. 

4.4.6. A megválasztott Küldött(ek) mellé egyben küldöttválasztási területenként a megválasztott 
Küldöttek számával azonos pótküldött is megválasztásra kerül. Az adott küldöttválasztási 
területhez tartozó Küldött küldötti viszonyának megszűnése esetében a helyébe a 
sorrendben az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen legtöbb szavazatot kapott 
pótküldött lép. 

4.4.7. Az adott küldöttválasztási terület Küldöttje(i), illetve pótküldöttje(i) azok a küldöttjelöltek 
lesznek, akik az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen leadott érvényes szavazatok 
alapján sorrendben a legtöbb szavazatot kapták.  

4.4.8. Az Egyesület az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlés összehívására vonatkozó 
hirdetményt a küldöttválasztási eljárásban az azzal érintett Területi Küldöttválasztó Gyűlés 
napja előtt legkésőbb 10 nappal megelőzően internetes honlapján, valamint két országos 
napilapban teszi közzé. 

4.4.9. Az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen az a tag is gyakorolhatja tagsági jogait, aki a 
hirdetmény közzétételének határnapja és a rá irányadó Területi Küldöttválasztó Gyűlés 
kezdő időpontja között lép be az Egyesületbe, feltéve, hogy tagsági viszonyát a rá 
vonatkozó Területi Küldöttválasztó Gyűlés előtti regisztráció során hitelt érdemlően 
igazolja, melynek módját az Igazgatótanács köteles előzetesen meghatározni és a 
hirdetményben közzétenni.  

4.4.10. A küldöttválasztási eljárásban az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésről közzétett 
hirdetményben közlésre kerül a Területi Küldöttválasztó Gyűlés helye és ideje, valamint 
annak határozatképtelensége miatt megismételt Területi Küldöttválasztó Gyűlés időpontja 
és helye, valamint a megismételt Területi Küldöttválasztó Gyűlésre irányadó (lsd. 4.4.15.) 
szabályok. A megismételt Területi Küldöttválasztó Gyűlés az eredeti Területi 
Küldöttválasztó Gyűlés kezdőidőpontját követően, lehetőleg ugyanazon a napon 
legkorábban egy órával későbbi időpontra, de legkésőbb 15 napon belülre hívható össze. 

4.4.11. A Területi Küldöttválasztó Gyűlésen  
4.4.11.1. az adott küldöttválasztási területhez tartozó és regisztrált tagok, 
4.4.11.2. az Igazgatótanács által írásban felkért, vagy meghívott személyek 
vehetnek részt. 

4.4.12. Az adott küldöttválasztási területhez tartozó tagokat az adott Területi Küldöttválasztó 
Gyűlés előtt közvetlenül az Igazgatótanács által meghatározott formában, írásban 
regisztrálni kell (jelenléti ív). A regisztráció során biztosítani kell, hogy az adott Területi 
Küldöttválasztó Gyűlésre megjelent valamennyi tag tagsági viszonya ellenőrizhető legyen. 

4.4.13. A természetes személy tag, illetve a nem természetes személy tag képviselője a regisztráció 
során köteles személyazonosságát és lakcímét hitelt érdemlően (eredeti személyi irataival) 
igazolni. A nem természetes személy tag képviselője(i) ezen túlmenően a képviseleti 
jogosultságát(ukat) is köteles(ek) hitelt érdemlően igazolni. Értelemszerűen irányadóak a 
regisztrációnál a 3.4.6. pontban írtak is.  

4.4.14. A Területi Küldöttválasztó Gyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttválasztási területhez 
tartozó tagok 50%-a + 1 tag jelen van.  
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4.4.15. Határozatképtelenség miatt megtartásra kerülő megismételt Területi Küldöttválasztási 
Gyűlés az előre meghirdetett napirendi pontokkal a megjelent tagok számától függetlenül 
határozatképes. A megismételt Területi Küldöttválasztó Gyűlésen az eredeti közzétételben 
meghirdetett napirendi pontokon, illetve azok sorrendjén nem lehet változtatni kivéve, ha 
ezen valamennyi az adott küldöttválasztási területhez tartozó tag jelen van és ezt a 
megismételt Területi Küldöttválasztó Gyűlés elhatározza. 

4.4.16. A Területi Küldöttválasztó Gyűlést az jelenlévő tagok által nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel megválasztott Levezető Elnök vezeti le.  

4.4.17. A Levezető Elnök feladata biztosítani a napirendi pontok folyamatos és hatékony 
tárgyalásának lehetőségét, a szavazási eljárás alakszerűségét. 

4.4.18. A Levezető Elnök jogosult saját hatáskörben a szót megvonni bármelyik felszólalótól, 
amennyiben a felszólalásának tartalma, magatartása a Területi Küldöttválasztó Gyűlés 
munkáját hátráltatja, akadályozza. 

4.4.19. Az Igazgatótanács a választási eljárás jogszerűsége és tisztasága biztosítására valamennyi 
Területi Küldöttválasztó Gyűlésre tagjai sorából 2 tagot delegál, akik az adott Területi 
Küldöttválasztó Gyűlés levezető elnökével együtt (választást felügyelő bizottság) 
szótöbbséggel határoznak a Területi Küldöttválasztó Gyűlés esetleges berekesztéséről. 
Amennyiben a választást felügyelő bizottság a Területi Küldöttválasztó Gyűlés 
berekesztése mellett döntött, úgy az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen a szavazás 
érvényesen nem tartható meg, illetve az adott területi küldöttválasztás érvénytelen. Ilyen 
esetben az Igazgatótanács az adott küldöttválasztási területre új Területi Küldöttválasztó 
Gyűlést hív össze. A választást felügyelő bizottság Igazgatótanács által delegált két tagja 
egybehangzóan dönt a regisztráció során a tagsági jogviszony hitelt érdemlő igazolásával 
(4.4.9.), illetve a képviseleti jogosultság hitelt érdemlő igazolásával (4.4.13.) kapcsolatos 
vitás esetekben. 

4.4.20. A Terület Küldöttválasztó Gyűlés hatáskörébe kizárólag az adott választási területhez 
tartozó tagok küldötti képviseletét ellátó Küldöttek megválasztása tartozik.  

4.4.21. A Területi Küldöttválasztó Gyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a Levezető elnök által 
felkért személy vezet. A jegyzőkönyvet a választást felügyelő bizottság tagjai írják alá és a 
Területi Küldöttválasztó Gyűlés által megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő hitelesíti. 

 
4.5. A Küldött jogállása 
 

4.5.1. Az adott küldöttválasztási területhez tartozó tagokat a Küldöttgyűlésen az adott 
küldöttválasztási terület Területi Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott Küldött 
képviseli. A tagok a Küldöttgyűléssel összefüggő tagsági jogaikat a Küldötteken keresztül 
gyakorolhatják. 

4.5.2. Amennyiben nem természetes személy a Küldött, úgy a Küldött nevében a szervezeti 
formájára vonatkozó jogszabályi előírás szerint a szervezet képviseletére jogosult 
személy(ek) személyesen járhat(nak) el.  

4.5.3. A Küldött megbízása a megválasztásával érintett Küldöttgyűlés 5.2.1. pont szerinti alakuló 
ülésének napjától kezdődően az azt követően megválasztásra kerülő új Küldöttgyűlés 
alakuló ülésének napjáig szól. A Küldött újraválasztható. 

4.5.4. A Küldött megbízása megszűnik: 
4.5.4.1. ha a Küldött megbízási ideje lejárt és a lejárat előtt nem választották újra, 
4.5.4.2. tagsági jogviszonyának megszűnésével,  
4.5.4.3. lemondással. 

4.5.5. A Küldött a megbízásáról bármikor, de legkésőbb a Küldöttgyűlés előtt 20 nappal az 
Igazgatótanács Elnökéhez megérkező írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

4.5.6. A Küldött küldötti viszonyának megszűnése esetén, a megválasztás szerint soron 
következő pótküldött lép a helyére. Amennyiben nincs több pótküldött, abban az esetben 
a Küldöttgyűlést az ötéves választási ciklus végéig a megmaradt Küldöttek alkotják és új 
Küldötteket nem választanak, csak abban az esetben, ha küldöttek létszáma 50 % alá 
csökken. 

4.5.7. A Küldöttet az Egyesületről, annak tisztségviselőiről, tagjairól tudomására jutott 
mindennemű adat, információ tekintetében, mint biztosítási és/vagy üzleti titokra 
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vonatkozó titoktartási kötelezettség terheli. A Küldött a megválasztása esetén elfogadó 
nyilatkozatában ezen kötelezettsége felvállalását írásban is köteles megerősíteni.  

 
4.6. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre 
 

4.6.1. az Alapszabály elfogadása és módosítása a jelenlévő küldöttek háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata, az egyesület alapszabályban meghatározott célját érintő 
módosítás esetén az összes küldöttek háromnegyedének egyetértő szavazata alapján, 

4.6.2. a Egyesület stratégiai terve, és az éves beszámoló, illetve konszolidált beszámoló 
elfogadása, 

4.6.3. az Egyesület tulajdonában lévő gazdasági társaság(ok) számviteli törvény szerinti éves 
beszámolójának elfogadása, 

4.6.4. az Egyesület könyvvizsgálója beszámolójának elfogadása, 
4.6.5. a tagdíj mértékének meghatározása az Igazgatótanács javaslata alapján, 
4.6.6. az eredmény felhasználásáról való döntés az Alapszabályban lefektetett elvek szerint, 
4.6.7. az Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,  
4.6.8. a Vezérigazgató két Küldöttgyűlés közötti időszakra vonatkozó beszámolójának 

elfogadása, 
4.6.9. az Egyesület tisztségviselőinek és Könyvvizsgálójának megválasztása, 

visszahívása/felmentése, 
4.6.10. a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, 
4.6.11. a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztása, 
4.6.12. az Egyesület tisztségviselői és a Könyvvizsgáló tiszteletdíjának meghatározása, 
4.6.13. az Egyesület feloszlásának, egyesülésének (beolvadás, összeolvadás), szétválásának, 

átalakulásának elhatározása, állomány átadása, illetve átvétele, az összes küldöttek 
háromnegyedének egyetértő szavazata alapján, 

4.6.14. rendelkezés az Egyesület jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése után fennmaradó 
vagyon felosztásáról. 

4.6.15. az Egyesület javadalmazási politikájának elfogadása, 
4.6.16. döntés mindazon kérdésekben, melyek elbírálását a Küldöttgyűlés a saját hatáskörébe 

vonta. 
 

4.7. Küldöttgyűlés határozatképessége, határozathozatal 
 

4.7.1. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint 50 %-a jelen van. 
4.7.2. A határozatképes Küldöttgyűlés határozatait - jogszabály, vagy az Alapszabály eltérő 

rendelkezése hiányában - a jelenlévő küldöttek szavazatainak egyszerű (több mint 50 %) 
többségével hozza. 

4.7.3. A Küldöttgyűlés határozatait nyílt, vagy titkos szavazással hozza.  
4.7.4. A Küldöttgyűlésen a szavazás történhet: 

4.7.4.1. a szavazati jog számának azonosítására és számolására alkalmas, egyidejű 
vélemény kinyilvánítással (kéz, vagy szavazólap felemelése), 

4.7.4.2. a napirendi pont jellegétől függően az Igazgatótanács által meghatározott 
formájú és tartalmú szavazólap értelemszerű kitöltésével és leadásával, 

4.7.4.3. elektronikus (nyomógombos) szavazással /amennyiben ennek biztonságos és 
megbízható technikai feltételei adottak/ 

4.7.5. Írásbeli szavazás esetén a teljes szavazólap érvénytelennek tekintendő, ha abban javítás, 
elírás van vagy a tartalomtól, formától eltérően, vagy hiányosan kerül leadásra. Írásbeli 
szavazás esetén a szavazólapokat a jegyzőkönyvvel együtt és azonosan kell kezelni és 
irattározni. 

4.7.6. Küldöttgyűlésen a Küldött a jogait csak személyesen gyakorolhatja. 
4.7.7. A nem természetes személy Küldött esetében a Küldött nevében kizárólag a szervezeti 

formájára irányadó szabályok szerinti (cég)jegyzésére jogosult képviselője(i) személyesen 
járhat(nak) el. A képviseleti jogot a képviselő(k) köteles(ek) a regisztráláskor igazolni.  

4.7.8. Az Alapszabály kifejezetten kizárja a Küldött, vagy a nem természetes személy Küldött 
képviselője meghatalmazotton keresztüli eljárását 
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4.7.9. A szavazás módját a Küldöttgyűlés határozza meg, akár eseti jelleggel. 
4.7.10. A Küldöttgyűlésen a határozat meghozatalakor nem szavazhat az a Küldött, 

4.7.10.1. Akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 
terhére másfajta előnyben részesít; 

4.7.10.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
4.7.10.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
4.7.10.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja 

vagy alapítója; 
4.7.10.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 
4.7.10.6. aki egyébként személyesen érintett a döntésben. 

4.7.11. Ha egy Küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 
4.8. A Küldöttgyűlés összehívása 
 

4.8.1. Az Igazgatótanács a Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
köteles összehívni. Az Igazgatótanács a Küldöttgyűlés időpontját minimum 15 nappal 
korábban köteles kitűzni és azt az Egyesület Internetes oldalán közzétenni. A Küldött 
választást követő első Küldöttgyűlés összehívására az Igazgatótanács jogosult a rendkívüli 
Küldöttgyűlés összehívásának szabályai szerint (lsd. 4.8.7.). 

4.8.2. A Küldöttgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Küldöttek egyharmada az ok és cél 
megjelölésével indítványozza, vagy ha az összehívását a bíróság, vagy a szakmai felügyeletet 
ellátó szerv a napirendi pontok megjelölésével elrendeli. A Vezérigazgató 
kezdeményezésére az Igazgatótanács a Küldöttgyűlést összehívhatja. 

4.8.3. Az Igazgatótanács köteles a Küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha 
4.8.3.1. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
4.8.3.2. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 
4.8.3.3. az Egyesület céljának elérése veszélybe került. 

4.8.4. A 4.8.3. pontban foglaltak alapján összehívott Küldöttgyűlésen a Küldöttek kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az 
Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

4.8.5. A meghívót a Küldöttek részére legalább a Küldöttgyűlést megelőző 15 nappal korábban 
– a Küldött Egyesülethez bejelentett (3.4.8. pont) nyilvántartott lakcímére, illetve 
székhelyére vagy az Egyesület nyilvántartásában lévő elektronikus postafiókja címére – el 
kell küldeni. A Küldöttgyűlés megtartható az Egyesület székhelyétől eltérő, a Küldöttgyűlés 
lebonyolítására alkalmas más helyen is. 

4.8.6. A napirendi pontokat és annak sorrendjét az Igazgatótanács határozza meg. A napirendre 
fel kell venni azt a kérdést, amelynek megtárgyalását az Igazgatótanács Elnökéhez intézett 
levélben a tagok/Küldöttek 10 (tíz) %-a, vagy a Vezérigazgató legkésőbb 30 nappal a 
Küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt írásban kérte. Amennyiben a napirendi pontra 
történt javaslat a fenti határidő után érkezik az Igazgatótanács Elnökéhez, úgy a javaslatot 
a Küldöttgyűlésen a napirendi pontokkal összefüggésben ismertetni kell. Az ilyen 
napirendre vonatkozó javaslat tárgyalására a javaslat fenntartása esetén a soron következő 
Küldöttgyűlésen kerül sor.  

4.8.7. A Küldöttgyűlésre vonatkozó meghívóban közlésre kerül a Küldöttgyűlések helye és ideje, 
valamint határozatképtelensége miatt megismételt Küldöttgyűlések időpontja és helye, 
valamint a megismételt Küldöttgyűlésre irányadó szabályok (lsd. 4.14.) szerinti szabályai.  

4.8.8. A Küldöttgyűlés a meghívóban nem szereplő napirendi pontot csak abban az esetben 
tárgyalhatja, ha a Küldöttgyűlésen legalább a Küldöttek háromnegyede jelen van és a 
napirend felvételét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elhatározza. 

4.8.9. Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívására az Igazgatótanács döntése alapján az 
Igazgatótanács Elnöke, illetve az 5.5.7. pont alapján a Felügyelő Bizottság Elnöke jogosult. 
A Rendkívüli Küldöttgyűlést az Igazgatótanács által javasolt napirenddel 24 órán belüli 
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időpontra is össze lehet hívni. Az összehívás történhet elektronikusan (e-mailen), 
táviratban, visszaigazolt telefonhívással, postai úton és faxon. 

4.8.10. A Rendkívüli Küldöttgyűlés határozatképtelenségére vonatkozó eljárásra a Megismételt 
Küldöttgyűlésre irányadó 4.14. pontban foglaltakat kell alkalmazni. 

4.8.11. Az Igazgatótanács tagjai kötelesek a Küldöttgyűlésen részt venni, a Küldöttgyűlésen az 
Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági 
helyzetéről beszámolni. 

 
4.9. Regisztráció a Küldöttgyűléshez 
 

4.9.1. A Küldötteket a Küldöttgyűlésen az Igazgatótanács által meghatározott formában, írásban 
regisztrálni kell (jelenléti ív). A regisztráció során biztosítani kell, hogy a Küldöttgyűlésen 
jelenlévő valamennyi Küldött azonosítható, továbbá a határozatképesség a Küldöttgyűlés 
alatt is folyamatosan vizsgálható legyen. 

4.9.2. A természetes személy Küldött, illetve a nem természetes személy Küldött képviselője(i) a 
regisztráció során köteles(ek) személyazonosságát(ukat) személyi azonosító okmánnyal, 
továbbá lakóhelyét lakcímkártyával igazolni. A nem természetes személy Küldött 
képviselője ezen túlmenően képviseleti jogosultságát is köteles igazolni.  

4.9.3. A Küldöttgyűlésen csak regisztrált Küldött vehet részt. A Küldöttgyűlésen a regisztrált 
Küldötteken kívül csak az Igazgatótanács által meghívott személyek vehetnek részt. 

 
4.10. Küldöttgyűlés Levezető Elnöke 
 

4.10.1. A Küldöttgyűlést az Igazgatótanács által előzetesen megbízott levezető elnök, míg az ő 
akadályoztatása esetében az Igazgatótanács által előzetesen megbízott helyettes vezeti le. 
Jelen pont rendelkezései a levezető elnök helyettesre is vonatkoznak. 

4.10.2. A Levezető Elnök: 
4.10.2.1. biztosítja a napirendi pontok folyamatos és hatékony tárgyalásának lehetőségét, 
4.10.2.2. biztosítja a határozatok meghozatalának (szavazási eljárás) alakszerűségét, 
4.10.2.3. amennyiben a Küldöttgyűlés a napirendekkel összefüggő felszólalások, 

észrevételek időtartamát megállapítja, úgy biztosítja az időkorlátok betartását. 
4.10.3. A Levezető Elnök jogosult saját hatáskörben a szót megvonni bármelyik felszólalótól, 

amennyiben a felszólalásának tartalma, magatartása a Küldöttgyűlés munkáját hátráltatja, 
akadályozza kivéve, ha a Küldöttgyűlés az érintett személy további felszólalása mellett dönt. 

4.10.4. Amennyiben a Levezető Elnök az adott napirendi pontban érintett, az érintettség 
időtartamára az Igazgatótanács által előzetesen megbízott Levezető Elnök- helyettes 
helyettesíti. 

 
4.11. A Küldöttgyűlés Jegyzőkönyve 
 

4.11.1. A Küldöttgyűlésről írásbeli jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a Levezető Elnök által 
javasolt, és Küldöttgyűlés által nyílt szavazással megválasztott Jegyzőkönyvvezető vezeti. 

4.11.2. Bármelyik jelenlévő Küldött indítványára a Küldöttgyűlés akként határozhat, hogy az ott 
elhangzottakról hangfelvétel készüljön, amennyiben ehhez a technikai lehetőségek 
rendelkezésre állnak. Az írásbeli jegyzőkönyv a felvétel alapján készítendő el, legkésőbb a 
Küldöttgyűlést követő 15 munkanapon belül. Amennyiben a felvétel készítését a 
Küldöttgyűlés érdemi megkezdését követőn határozzák el, úgy a felvétel megkezdése előtt 
elhangzottakról készült írásbeli jegyzőkönyvrészt a Levezető Elnök, a Jegyzőkönyvezető és 
a két Jegyzőkönyv-hitelesítő köteles aláírásával külön is hitelesíteni. 

4.11.3. A felvételt a Küldöttgyűlést követő 365 napig, vagy az adott Küldöttgyűlésen hozott 
határozat elleni felülvizsgálati eljárás kezdeményezése esetében az eljárás jogerős 
befejezéséig kell megőrizni. 

4.11.4. A jegyzőkönyvet a Levezető Elnök, a Jegyzőkönyvvezető és a Küldöttgyűlés által 
megválasztott kettő jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával hitelesíti. 

4.11.5. A jegyzőkönyv, illetve a felvétel megőrzését és irattározását az Egyesület erre vonatkozó 
szabályzata szerint, ennek hiányában a legnagyobb gondosság mellett az Igazgatótanács, 
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illetve az Igazgatótanács által megbízott személy köteles megszervezni és arról 
gondoskodni. 

 
4.12. Mandátumvizsgáló Bizottság 
 

4.12.1. A Mandátumvizsgáló Bizottság feladata a Küldöttgyűlés napján és kezdete előtt a 
Küldöttek részvételi jogosultságának ellenőrzése. 

4.12.2. Ennek keretében: 
4.12.2.1. a regisztráció adatait ellenőrzi, megállapítja a jelenlevő küldöttek számát, 

személyét, 
4.12.2.2. elnöke útján indítványt tesz a Küldöttgyűlés Levezető Elnökének a 

határozatképesség megállapítására vonatkozóan, 
4.12.2.3. folyamatosan ellenőrzi a határozatképesség meglétét. 

4.12.3. Amennyiben a Mandátumvizsgáló Bizottság bármikor határozatképtelenséget állapít meg, 
mindaddig nem lehet a Küldöttgyűlésen további érdemi határozatot hozni, amíg a 
határozatképesség helyre nem áll, tartós határozatképtelenséget a Levezető elnök jogosult 
megállapítani ez esetben szükség szerint megismételt Küldöttgyűlést kell tartani.  

4.12.4. A Mandátumvizsgáló Bizottság kettő-öt főből álló bizottság, melyet az Igazgatótanács jelöl 
ki a Küldöttgyűlést megelőzően eseti jelleggel. 

4.12.5. A Mandátumvizsgáló Bizottság munkáját a belső ellenőr és az informatika segíti. A 
regisztrációt egyebekben az Egyesület munkaszervezetének a Vezérigazgató által felkért 
tagjai végzik. 

 
4.13. Szavazatszámláló Bizottság 
 

4.13.1. A Küldöttgyűlés határozatai meghozatalakor a szavazatokat össze kell számolni. A 
szavazatszámlálás módját az Alapszabály rendelkezése szerint (lsd. 4.7.4.) a Levezető Elnök 
határozza meg. A napirendi pontokkal összefüggő szavazatokat a Szavazatszámláló 
Bizottság számolja össze, ide nem értve az elektronikus szavazatszámlálást. 

4.13.2. A Szavazatszámláló Bizottság a Küldöttgyűlés által nyílt szavazással, alkalmanként kerül 
megválasztásra, és minimum 3 főből áll. A szavazatszámlálók maguk közül egy elnököt 
választanak. 

4.13.3. A Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi a szavazás szabályszerűségét, elvégzi a 
szavazatszámlálást és Elnökén keresztül beszámol a Küldöttgyűlésnek a szavazás 
eredményéről. 

4.13.4. A Szavazatszámláló Bizottságnak nem lehet tagja olyan személy, aki az adott szavazáson 
jelöltként szerepel. Amennyiben a jelölést követően összeférhetetlenség merül fel, az 
összeférhetetlenséget azonnal meg kell szüntetni. Ennek keretében a jelölés elfogadása 
esetén a Szavazatszámláló Bizottságba kell új személyt választani, vagy a jelölés 
visszautasítása esetén szükség szerint új jelöltet kell állítani. 

4.13.5. A szavazatszámlás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 
4.14. Megismételt Küldöttgyűlés 
 

4.14.1. Amennyiben a Küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Küldöttgyűlés 
összehívására a rendkívüli Küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezések az irányadók. azzal, 
hogy amennyiben a megismételt Küldöttgyűlés összehívására az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben az eredeti meghívóban szereplő napon későbbi időpontban kerül sor, a 
Küldöttgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontok tekintetében akkor 
határozatképes, ha azon a küldöttek több mint 50%-a jelen van. 

4.14.2. A határozatképtelenség miatt megismételt Küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő 
ügyekben az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő 
időpontra is összehívható, s ez esetben a megismételt Küldöttgyűlés a megjelent Küldöttek 
létszámára tekintett nélkül határozatképes. 
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4.14.3. A határozatképtelenség miatt megismételt Küldöttgyűlés összehívása az eredeti 
Küldöttgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet. Az eredeti Küldöttgyűlésről 
távolmaradó küldötteket a megismételt Küldöttgyűlés tartásáról tájékoztatni kell.  

4.14.4. A megismételt Küldöttgyűlésen az eredeti meghívóban meghirdetett napirendi pontokon, 
illetve azok sorrendjén nem lehet változtatni, kivéve, ha a megismételt Küldöttgyűlésen 
valamennyi küldött jelen van és ezt a megismételt Küldöttgyűlés elhatározza. 

 
4.15.  A Küldöttgyűlés határozatának kihirdetése 
 

4.15.1. A Küldöttgyűlés által hozott határozatot az azt tartalmazó jegyzőkönyv hitelesítését követő 
15 napon belül az Egyesület Internetes oldalán ki kell hirdetni. A kihirdetésről az 
Igazgatótanács a vezérigazgató útján gondoskodik. 

 
 

5. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 
 
 
5.1. Az Egyesület tisztségviselői 

 
5.1.1. Igazgatótanács Elnöke és tagjai 
5.1.2. Felügyelő Bizottság Elnöke, Elnökhelyettese és tagjai 

 
5.2. Az Egyesület tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok 
 

5.2.1. A Küldöttgyűlés az Egyesület tisztségviselőit alapesetben 5 évre, de a mindenkori országos 
küldöttválasztási eljárás teljes körű lebonyolítását követően az újonnan megválasztott 
Küldöttekből álló új Küldöttgyűlés alakuló ülését (alakuló Küldöttgyűlés) követő 120 
napon belül megtartandó tisztségviselő-választásig bízza meg. Amennyiben a tisztségviselő 
megbízása a megválasztása (ciklus) lejárata előtt bármely okból megszűnik, úgy a helyére 

választott tisztségviselő megválasztása az eredeti öt éves ciklus végéig szól. A 
tisztségviselő választáson a szavazás – nyílt vagy titkos, írásbeli, kézfelemeléses 
illetve gépi – módjáról a Küldöttgyűlés a szavazást megelőzően dönt. 

5.2.2. Tisztségviselő csak olyan személy lehet, aki megfelel a Bit. vonatkozó feltételeinek. 
5.2.2.1. Tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
5.2.2.2. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

5.2.2.3. Nem lehet tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt 
nem lehet az Egyesület tisztségviselője, amennyiben az Egyesület az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytat. 

5.2.2.4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az 
Egyesület tisztségviselője, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

5.2.2.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság Elnöke vagy tagja aki, vagy akinek 
hozzátartozója az Egyesület Igazgatótanácsának Elnöke vagy tagja. 

5.2.3. Tisztségviselő csak természetes személy egyesületi tag lehet. A tisztségviselői megválasztás 
az érintett személy által való elfogadásával jön létre. 

5.2.4. A tisztségviselőket a megbízás ellátásáért Küldöttgyűlés által megállapított tiszteletdíj illeti 
meg. 

5.2.5. A tisztségviselők a tisztségüket az Egyesület vezetése és működtetése során az ilyen 
tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek 
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. 

5.2.6. A tisztségviselő a tisztségét csak személyesen láthatja el, képviseletnek helye nincs. 
5.2.7. Az a tisztségviselő, aki nem választott Küldött, a Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt 

vehet. 
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5.2.8. A tisztségviselő megbízása megszűnik 
5.2.8.1. a megbízás időtartamának lejártával, 
5.2.8.2. visszahívással, 
5.2.8.3. lemondással, 
5.2.8.4. a tisztségviselő egyesületi tagsági viszonyának megszűnésével, 
5.2.8.5. a tisztségviselő halálával, 
5.2.8.6. a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával, 
5.2.8.7. a Bit. eltérő rendelkezése hiányában a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy 

összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
5.2.9. A tisztségviselő a megválasztási időtartamának lejárta előtt a Küldöttgyűlés határozatával 

indokolás nélkül bármikor visszahívható.  
5.2.10. A tisztségviselő a tisztségéről bármikor lemondhat azonban, ha az Egyesület adott szerve 

működőképességét (határozatképességé) ez akadályozná, úgy a lemondás csak annak 
bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá kivéve, ha az Egyesület 
Küldöttgyűlése az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. 

5.2.11. A tisztségviselők az Egyesületről, annak tisztségviselőiről, tagjairól tudomására jutott 
mindennemű adat, információ tekintetében, mint biztosítási és/vagy üzleti titokra 
vonatkozó titoktartási kötelezettség terheli. A tisztségviselő a megválasztása esetén 
elfogadó nyilatkozatában ezen kötelezettsége felvállalását írásban is köteles megerősíteni. 

5.2.12. Az Egyesület tisztségviselői összeférhetetlensége kérdésében a Bit. mindenkor hatályos 
rendelkezései alkalmazandóak. 

 
5.3. A jelölés 
 

5.3.1. Tisztségviselőnek (IT tag és elnök, FB tag és elnök) az Egyesület bármely természetes 
személy tagja jelölhető, aki az adott tisztségre előírt jogszabályi, illetve alapszabályi 
feltételeinek megfelel. 

5.3.2. Tisztségviselőt jelölni kizárólag Küldött jogosult a saját nevében, vagy az általa képviselt 
tagok esetleges javaslatai alapján. Egy Küldött több személyt, illetve azonos személyt több 
tisztségre is jelölhet. 

5.3.3. A jelölés írásban, minimálisan teljes bizonyító erejű magánokiratban (jelölő lap), a jelölt és 
a jelölő személyének (név, lakcím) beazonosításra alkalmas adatainak feltüntetésével 
történhet. A Küldöttválasztást követő tisztségviselő választásra a jelölőlapokat a 
Küldöttválasztás utáni első Küldöttgyűlést követő 30. napig lehet érvényesen leadni. 
Megválasztott tisztségviselő kiesésekor szükséges pótlása esetében az IT erre vonatkozó, 
küldötti értesítését követő 30. napig lehet a jelölőlapo(ka)t leadni. (Az értesítés kiküldésére 
a Küldöttgyűlési meghívó alakszerűsége az irányadó) A jelölő lapnak az IT elnökének 
címezve, a KÖBE székhelyére ezen határidőn (30 nap) belül úgy kell megérkeznie, hogy a 
jelölés érvényességéhez szükséges, hogy ahhoz egyidejűleg a jelöltnek a fenti 
alakszerűségekkel megadott elfogadó nyilatkozatát, valamint az adott tisztség tekintetében 
a szakmai felügyelet engedélyezési útmutatójában meghatározott okiratokat, 
nyilatkozatokat is csatolni kell. 

5.3.4. Az IT elnöke a fenti határidőn belül beérkezett érvényes jelöléseket haladéktalanul 
felterjeszti a szakmai felügyelet részére a felügyeleti engedélyezés érdekében. 

5.3.5. A Küldöttgyűlés elé csak olyan személyek terjeszthetők, akik személye az adott tisztség 
tekintetétben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint engedélyezettnek minősül, 
vagy akik tekintetében az engedélykérelem a tisztségviselő választó Küldöttgyűlést 
megelőzően benyújtásra került. Amennyiben a tisztségviselő választó Küldöttgyűlés 
időpontjáig valamely tisztségviselő jelölt engedélye még nem áll rendelkezésre, az így 
megválasztott tisztségviselő a tisztség betöltésére és az abból eredő jogok gyakorlására csak 
az engedély kézhezvételét követően jogosult. 

5.3.6. A tisztségviselő jelölt, amennyiben a tisztségviselő választó küldöttgyűlésen nincs 
személyesen jelen, a tisztségre nem választható meg, kivéve, ha megválasztása esetére 
előzetesen írásban elfogadó nyilatkozatot tett. 
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5.3.7. Az Igazgatótanács a tisztségviselő választást az 5.2.1. pontban meghatározott határidőben, 
az 5.3.5. pontban foglaltakra figyelemmel köteles kitűzni. Megválasztott tisztségviselő 
kiesésekor szükséges pótlása esetében, amennyiben a kiesés folytán az adott egyesületi 
szerv tagjainak létszáma nem csökken a határozatképességhez szükséges mérték alá, az 
Igazgatótanács a kieső tisztségviselők megválasztását legkésőbb a soron következő rendes 
Küldöttgyűlésre köteles kitűzni, feltéve, hogy a felterjesztés tárgyában hozott legutolsó 
határozat kézhezvétele a soron következő rendes Küldöttgyűlés időpontját megelőző 15. 
napnál korábban megtörtént. 

 
5.4. Igazgatótanács 

5.4.1. Az Egyesület vezető szerve az Igazgatótanács.  
5.4.2. Az Igazgatótanács 7 tagból áll.  
5.4.3. Az Igazgatótanács tagja és közeli hozzátartozója [Bit. 4. § (1) 64. pont] az Egyesület 

Felügyelő Bizottságának tagjává nem választható meg. 
5.4.4. Az Igazgatótanács tagjai az Egyesületnek okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felelnek, 

Az Igazgatótanács tagjai felelőssége egyetemleges. Mentesül a felelősség alól az 
Igazgatótanácsi tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott. 

5.4.5. Az Igazgatótanács testületként jár el. Az Igazgatótanács szükség szerint, de legalább 2 
havonta ülésezik és tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek beszámol. 

5.4.6. Az Igazgatótanács határozatképességéhez minimum 4 tagjának jelenléte szükséges. Az 
Igazgatótanács döntéseit a jelenlévő tagjainak egyszerű többségével hozza. 

5.4.7. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani. Ismételt 
szavazategyenlőség esetén a kérdést el kell napolni. 

5.4.8. Az Igazgatótanács üléseit az Igazgatótanács Elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés 
összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatótanácsi tagok bármelyike, a 
Felügyelő Bizottság Elnöke, a Vezérigazgató írásban kérheti az Igazgatótanács elnökétől, 
aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az 
Igazgatótanács ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az 
Igazgatótanács Elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a kérelmet előterjesztő maga jogosult 
az ülés összehívására. 

5.4.9. Az Igazgatótanács egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.  
5.4.10. az Igazgatótanácsot az Igazgatótanács Elnöke, akadályoztatása esetén az Igazgatótanács 

által írásban felhatalmazott Igazgatótanácsi tag képviseli, 
5.4.11. Az Igazgatótanács jogosult eljárni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a 

Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe, továbbá amit a Küldöttgyűlés a hatáskörébe utal. 
5.4.12. Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik különösen: 

5.4.12.1. A küldöttválasztás lebonyolítása - azon belül különösen a küldöttválasztási 
területeinek kijelölése, a Területi Küldöttválasztó Gyűlések összehívása -, 
valamint az ezzel összefüggő végrehajtási szabályok meghatározása, 

5.4.12.2. Küldöttgyűlés lebonyolítása - azon belül különösen annak összehívása, 
napirendjének megállapítása -, valamint az ezzel összefüggő végrehajtási 
szabályok meghatározása, 

5.4.12.3. Küldöttgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések, határozati javaslatok 
előkészítése és szakmai megalapozása, 

5.4.12.4. A Küldöttgyűlés határozatainak kihirdetése, 
5.4.12.5. Küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 
5.4.12.6. üzletpolitikai célok meghatározása,  
5.4.12.7. stratégiai terv véleményezése és előzetes jóváhagyása, 
5.4.12.8. az Egyesület éves üzlet tervének elfogadása, 
5.4.12.9. a Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása, 
5.4.12.10. a Vezérigazgató helyettesei kinevezésének és felmentésének jóváhagyása,  
5.4.12.11. a Bit.-ben nevesített egyéb vezetők kinevezésének és felmentésének jóváhagyása, 

a belső ellenőrzési vezető kivételével, 
5.4.12.12. döntés a saját tulajdonú gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos 

hatáskörébe tartozó ügyekben, kivéve a számviteli törvény szerinti éves 
beszámoló jóváhagyását. 
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5.4.12.13. új biztosítási termékek elfogadása, 
5.4.12.14. tag kizárásáról szóló döntés, 
5.4.12.15. az Egyesület Szervezeti Működési Szabályzatának megállapítása,  
5.4.12.16. saját ügyrendjének megállapítása, 
5.4.12.17. az Igazgatótanács jogosult szakértő vagy szakértők igénybevételére azokban a 

kérdésekben, amelyekben az Vezérigazgatóval és/vagy a szakmai vezetéssel nem 
ért egyet és/vagy nem tudnak megegyezni, 

5.4.12.18. az Igazgatótanács jogosult a Felügyelő Bizottságnál vizsgálat lefolytatását 
kezdeményezni, 

5.4.12.19. a felkért munkabizottságok működtetése, irányítása. 
5.4.12.20. a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak megbízása. 
5.4.12.21. gazdasági társaság, társadalmi szervezet, alapítvány alapítása, illetve más 

gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel közös tulajdonú társaság alapítása. 
5.4.12.22. az Egyesület tulajdonában lévő gazdasági társaság(ok) működési formájának és 

főtevékenységének megváltoztatása, a társaság(ok) átalakulásának és jogutód 
nélküli megszűnésének elhatározása 

5.4.12.23. a szolgáltatás csökkentésének, illetve a tagok által teljesítendő kötelező 
pótlólagos befizetés elrendelése, és mértékének meghatározása, 

5.4.12.24. a javadalmazási politika végrehajtásának felügyelése, 
5.4.12.25. a középtávú tőkemenedzsment terv monitorozása, 
5.4.12.26. a hatáskörébe tartozó jelentések, beszámolók tárgyalása, jóváhagyása,  
5.4.12.27. a jogszabályi előírás szerint az Igazgatótanács által jóváhagyandó, így különösen 

az Egyesület kockázatkezelésére, belső kontrollrendszerére, belső ellenőrzésére 
és kiszervezésére vonatkozó belső szabályzatok jóváhagyása, 

5.4.13. Az Igazgatótanács: 
Elnöke: 

Ádám Imre György 
Tagjai: 

Dr. Jelen Tamás 
Dr. Smidelik Péter Árpád 
Szemán Róbert 
Dr. Szikszai Julianna 
Tomka Boglárka 
Dr. Zámbó Ákos József 

 
5.5. Felügyelő Bizottság 
 

5.5.1. Az Egyesület működését és gazdálkodását 7 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Tagjait és 
elnökét a Küldöttgyűlés írásbeli szavazással 5 évre választja. A Felügyelő Bizottság tagjai 
közül Elnökhelyettest választhat, aki az elnök akadályoztatása esetén, eseti jelleggel az elnök 
helyettesítését ellátja. Az Elnökhelyettes egyéb feladatait, hatáskörét a Felügyelő Bizottság 
saját ügyrendjében állapítja meg. 

5.5.2. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi és felügyeli az Egyesület működését és gazdálkodását, 
gondoskodik arról, hogy az Egyesület rendelkezzen átfogó és az eredményes működés 
biztosítására alkalmas ellenőrzési rendszerrel, felügyeli és szakmailag irányítja a belső 
ellenőrzési szervezetet, szükség esetén ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső 
ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapítása alapján, ellenőrzi az éves és közbenső 
pénzügyi jelentéseket, továbbá ellátja a Bit. 85. § (4) bekezdésében előírt feladatokat. 

5.5.3. A belső ellenőrzési szervezet irányítása keretében a Felügyelő Bizottság: 
a) gondoskodik arról, hogy a biztosító rendelkezzen átfogó és eredményes működésre 

alkalmas ellenőrzési rendszerrel; 
b) irányítja a belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy tevékenységét, amelynek 

keretében 

 Elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét 
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 Legalább naptári negyedévente megtárgyalja a belső ellenőrzési feladatkört ellátó 
személy által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések 
végrehajtását 

 Szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját 

 Megállapítja a belső ellenőrzési feladatkört ellátó személyek létszámát, ha az 
Egyesület nem szervezi ki a belső ellenőrzési feladatkört 

 a belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy által végzett vizsgálatok 
megállapításai alapján ajánlásokat, javaslatokat, és intézkedéseket dolgoz ki és 
ellenőrzi ezek végrehajtását. 

5.5.4. A Felügyelő Bizottság az Igazgatótanácstól, illetve az Egyesület vezérigazgatójától 
felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja. 

5.5.5. A Felügyelő Bizottság éves tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek számol be. 
5.5.6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Egyesület társadalmi, vagy szakmai vezetése 

jogszabályba, az Alapszabályba, illetve az Egyesület legfőbb szervének határozataiba 
ütköző tevékenységet végez, vagy ilyen módon működik, vagy egyébként sérti az Egyesület 
vagy a tagok érdekeit, és ennek megszüntetésére tett javaslatait az érintett nem vette 
figyelembe, a Felügyelő Bizottság elnöke összehívja az Egyesület Küldöttgyűlésének 
rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.  

5.5.7. Törvényszegés észlelésekor a Felügyelő Bizottságnak a szakmai, törvényességi felügyeletet 
ellátó szervek felé bejelentési kötelezettsége van a törvényesség helyreállítása céljából. A 
Felügyelő Bizottság elnöke – a bizottsági ülést követő 10 napon belül – a Felügyeletnek 
megküldi azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a 
Felügyelő Bizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelyek tárgya az 
Egyesület belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt 
súlyos szabálytalanság. 

5.5.8. Az Igazgatótanács által kezdeményezett vizsgálatot a Felügyelő Bizottság soron kívül 
lefolytatja, vagy a belső ellenőrrel elvégezteti, és annak eredményéről a soron következő 
Igazgatótanácsi ülésen ad tájékoztatást. Amennyiben a vizsgálat lefolytatását nyilvánvaló 
okok miatt nem látja indokoltnak, annak elutasításáról mind az Igazgatótanácsnak, mind a 
Küldöttgyűlésnek beszámol. 

5.5.9. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább 
évente négy alkalommal ülésezik. 

5.5.10. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez legalább 4 tagjának jelenléte szükséges. A 
Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévő tagjainak egyszerű többségével hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani. Ismételt 
szavazategyenlőség esetén a kérdést el kell napolni. 

5.5.11. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
5.5.12. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagja, Küldöttgyűlése, az 

Igazgatótanács nem utasíthatja. 
5.5.13. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
5.5.14. A Felügyelő Bizottság Elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatótanács ülésein. 

 
 

6. AZ EGYESÜLET SZAKMAI SZERVEZETE 
 
 
6.1. Szakmai szervezet: 

 
6.1.1. A szakmai szervezet feladata, hogy az Egyesületet és szerveit segítse az Alapszabály és a 

Küldöttgyűlés által elfogadott stratégia szerinti célkitűzések és feladatok megvalósításában. 
Ezek teljesítése érdekében segíti a testületek döntés-előkészítő tevékenységét és végrehajtja 
a döntéseket, ellátja a szakmai feladatokat. 

6.1.2. A szakmai szervezet közvetlen irányítását az Első számú vezető látja el. 
6.1.3. Két Küldöttgyűlési időpont között a szakmai szervezet által végzett munkáról az Első 

számú vezető a Küldöttgyűléseken beszámol. 
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6.2. Vezérigazgató:  
 

6.2.1. Az Egyesület szakmai vezetését a Vezérigazgató látja el, aki egyben az Egyesület, mint 
biztosító egyesület első számú vezetőjének minősül. 

6.2.2. Az Egyesület munkatársai felett a Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört azzal, 
hogy a Bit.-ben nevesített vezetők alkalmazásához és felmentéséhez az Igazgatótanács 
egyetértése és – a belső ellenőr kivételével – a Felügyelő Bizottság előzetes tájékoztatása 
szükséges. A belső ellenőr jogviszonyának megszüntetéséhez a Felügyelő Bizottság előzetes 
egyetértése szükséges. A vezérigazgató az Egyesület SZMSZ-ében írtak szerint jogosult 
egyes munkáltatói jogokat az Egyesület más munkavállalóira telepíteni. 

6.2.3. Vezérigazgató csak olyan személy lehet, aki megfelel a Bit.-ben az első számú vezetőre 
előírt feltételeknek. 

 
 

7. AZ EGYESÜLET INDULÓ VAGYONA 
 
7.1. Az Egyesület induló vagyona 
 

Az Egyesület megalakulásakor rendelkezett – az alakuláskor hatályos – 1995. évi XCVI. törvény 46. 
§ (1) bekezdés a) pontjában, illetve a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott alapítói vagyonnal. 

 
8. A TAGDÍJ ÉS A TAGSÁGI HOZZÁJÁRULÁS KIALAKÍTÁSI ELVEI, BIZTOSÍTÁSI 

ÁGAZATONKÉNT MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKE, FIZETÉSÉNEK MÓDJA 
 
 
8.1. Az Egyesület bevételei 

 
8.1.1. tagok tagdíja,  
8.1.2. a tagok, mint a művelt biztosítási termékek szerződői által fizetett biztosítási díj,  
8.1.3. egyéb források, 
8.1.4. pótlólagos befizetés. 
 

8.2. A tagi befizetések: 
 

8.2.1. A tagdíj, amely az Egyesület működési költségeinek a fedezetéül szolgál. A tagdíj mértékét 
az Egyesület Küldöttgyűlése hagyja jóvá és változását az esedékességét megelőző 30 
(harminc) nappal az Igazgatótanács Elnöke teszi közzé, vagy arról a tagokat értesíti. 

8.2.2. Az Egyesület által tagjainak nyújtott biztosítási szolgáltatás ellenértéke a biztosítási díj. A 
biztosítási díj mértékét biztosítástechnikai elvek alapján az Egyesület szakmai vezetése 
állapítja meg, és az Igazgatótanács hagyja jóvá. 

8.2.3. Abban az esetben, ha egyéb források nem lennének elégségesek az Egyesület tárgyévi 
kötelezettségeinek teljesítésére, úgy az Igazgatótanács – vagy szükséghelyzet esetén, ha ezt 
az Igazgatótanács a felügyeleti szerv (MNB) felhívására nem teszi meg, úgy a felügyeleti 
szerv - pótlólagos befizetést írhat elő a tagságnak, vagy a kölcsönös biztosító egyesületre 
vonatkozó törvényben meghatározott személyek körére. A pótlólagos befizetés mértékét 
és esedékességét az Egyesület Igazgatótanácsa a tagdíj, a biztosítási díjak valamint a nyújtott 
szolgáltatások alapján azonos feltételek esetén azonos alapelvek szerint határozza meg. A 
pótlólagos befizetési kötelezettség alapján az Egyesület tagja által teljesítendő befizetés nem 
haladhatja meg a tag által a pótlólagos befizetési kötelezettség teljesítése nélkül az Egyesület 
részére bármilyen jogcímen évente teljesített befizetései 100 százalékát. 

 
8.3. A befizetések módja 
 

8.3.1. A tagdíjat a tag a belépési nyilatkozat aláírása után, a biztosítási szerződés megkötésekor, 
legkésőbb a második díjfizetési gyakoriság szerinti díjjal együtt köteles az 1.8.1. pontban 
foglaltak szerinti tárgyidőszakra megfizetni, azután a tárgyidőszakot követő években az 
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Egyesület által küldött díjbekérő levélen megjelölt időpontig tartozik az Egyesületnek 
megfizetni. 

8.3.2. A biztosítási szolgáltatások díját az egyes szerződéseknek megfelelően kell a tagnak 
megfizetnie. 

8.3.3. A tag a befizetéseit csoportos díjbeszedéssel (inkasszóval), vagy a részéről indítványozott 
banki átutalással vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) teljesítheti. 

 
8.4. A tagdíj mértéke 

 
8.4.1. A tagdíj mértékét a Küldöttgyűlés jogosult megállapítani, melyet a 18/2009 (IX. 11.) számú 

határozatával havi 150 forintban állapított meg. 
 

9. AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁS ELVEIRŐL 
 
 
9.1. Az Egyesület gazdálkodása 

 
9.1.1. Az Egyesület nonprofit szervezet. 
9.1.2. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. 
9.1.3. Ennek megfelelően az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok - a tagdíj és a 

biztosítási díj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
9.1.4. Az Egyesület jellegéből adódóan nyereséget nem képez, a tárgyévi nyereségének az éves 

beszámolót elfogadó Küldöttgyűlés döntésének megfelelően, vagyonának növelésére, 
tartalékképzésre és/vagy szolgáltatások nyújtására használja fel. 

9.1.5. Az Egyesület tárgyévi nyereségének az éves beszámolót elfogadó Küldöttgyűlés 
döntésének megfelelő részét az Egyesület díjcsökkentés formájában visszajuttathatja azon 
tagjainak, akik az adott évben az Egyesület tagjai voltak és nem okoztak kárt, valamint az 
eredmény képződésének évét követő évben az Egyesületnél élő biztosítási szerződéssel 
rendelkeznek. 

9.1.6. Az 9.1.5. pontban meghatározott visszajuttatásra nem kerülhet sor, amennyiben az 
Egyesületnek jogszabályból eredő tőkefeltöltési vagy tartalékfeltöltési kötelezettsége van. 

 
 

10. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 
10.1. Az Egyesület megszűnése 
 

Az Egyesület megszűnik: 
 

10.1.1. feloszlását, más egyesülettel való egyesülését kimondó Küldöttgyűlési határozattal, illetőleg 
biztosító részvénytársasággá való átalakulással, 

10.1.2. feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával, 
 
10.2. Jogutód nélküli megszűnés vagy megszüntetés esetén az egyesületi vagyon felhasználása 
 

10.2.1. Az Egyesület megszűnése, megszüntetése esetén a kötelezettségek teljesítésének elsődleges 
módja az állomány átruházása. 

10.2.2. Az Egyesület megszűnése, megszüntetése esetén a biztosítási szerződésből eredő 
követeléseket elsősorban a képződött tartalékokból, majd az Egyesület egyéb vagyonából 
kell kielégíteni. 

10.2.3. A kölcsönös biztosító egyesület jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekben meghatározott követelések kielégítése után fennmaradó egyesületi 
vagyont az Egyesület megszűnéskori tagjai között, a Küldöttgyűlés külön döntésének 
megfelelően kell felosztani. 
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11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
11.1. Hatályosulás 

 
11.1.1. Az Egyesület működését a Fővárosi Bíróságon történő nyilvántartásba vételét követően 

kezdte meg. 
11.1.2. Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület 

Küldöttgyűlése a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 
működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 
3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. 3:20. 
§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2020. május 27. napján Küldöttgyűlési 
határozatával jóváhagyta. 

11.1.3. Az Alapszabály rendelkezései a jóváhagyás napjától lépnek hatályba. 
11.1.4. Az Alapszabály küldöttválasztás és a Küldöttgyűlés lebonyolítására vonatkozó 

rendelkezései végrehajtásához szükséges technikai, vagy eljárási részletszabályokat az 
Igazgatótanács jogosult meghatározni. 
 

11.2. Felügyelet 
 

11.2.1. Az Egyesület szakmai felügyeletét a Bit. és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX törvény alapján a felügyeleti jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank látja el. 

11.2.2. Az Egyesületre, annak törvényességi felügyeletére, valamint az Igazgatótanács és a 
Küldöttgyűlés határozataival kapcsolatos jogorvoslatra a Polgári Törvénykönyv, továbbá 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény rendelkezései alkalmazandók a Bit. 
rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel. 

11.2.3. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV törvény, illetve a Bit. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Budapest, 2020. május 27. 
 
 
 

Dr. Zámbó Ákos 
vezérigazgató s.k. 

Ádám Imre 
elnök s.k. 
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KÖBE Alapszabály 1.sz.melléklet 
 
 
Alapítók: 
Berkó Károly 1093 Budapest, Lónyai u. 34. 
Botár Emil 2000 Szentendre, Kisforrás u. 19. 
Dittel Gábor 1997 Budapest, Illatos u. 9. 
Döme János 7636 Pécs, Fagyöngy u. 42. 
Dunaújvárosi Ipartestület 2401 Dunaújváros, Piac tér 2. 
EURO Bt. 7100 Szekszárd, Mérleg 4. 
Fehérvár taxi 8000 Székesfehérvár, Berzsenyi u. 13. 
FUVOSZ 1139 Budapest, Forgách u. 9/A 
Főtaxi Rt. 1087 Budapest. Kerepesi u. 15. 
Fülöp Ilona 2428 Kisapostag, Petőfi u. 48. 
Győri Ipartestület 9021 Győr, Arany J. u. 31. 
Hódmezővásárhelyi Ipartestület 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 7. 
Jeager Lászlóné 1064 Budapest, Izabella u. 63. 
J.-N.-SZ. M.KKSZSZ 5000 Szolnok, Szapáry u. 19. 
Juhász József 5000 Szolnok, Botár Imre. u. 2. 
Kassai Róbert 1125 Budapest, Istenhegyi u. 82. 
Kellner Ferenc 1104 Budapest. Csombor u. 2/B 
Kiskunhalasi Ipartestület 6400 Kiskunhalas, Szatmári S. u. 5. 
Kiss Sándor 4000 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 9. 
Kökény Mihály 1125 Budapest, Tusnádi u. 38/B 
Lévai József 6800 Hódmezővásárhely, Damjanich u. 73. 
Meixner György 8000 Székesfehérvár, Virágh B. u. 9. 
Makói Ipartestület 6900 Makó, József A. u. 3. 
Nagy Sándor 6900 Makó, Mátyás újsor 27. 
OVIT Rt. 1601 Budapest, Körvasút sor 105. 
Pápai Ipartestület 8500 Pápa, Széchenyi u. 4.  
Peredi Péter 1131 Budapest, Babér u. 25. 
Pécsi Szállítók Ipartestülete 7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26. 
Ragályi István 1114 Budapest, Bartók B. u. 15. 
Samu József 5600 Békéscsaba, Szabó P. tér 1. 
Sárdi Lajos 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúsági u. 13. 
Special Transport 1041 Budapest, Szigeti J. u. 27. 
Szakács Tibor 1031 Budapest, Pákász u. 7. 
Szalay Aladár 8500 Pápa, Széchenyi u. 4. 
Szállítók Ipartestülete (Nyíregyháza) 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 9. 
Szekeres Ferenc 9400 Sopron, Táncsics M. u. 40. 
Székely András 1031 Budapest, Kazal u. 127. 
Takács László 2370 Dabas, Batthyány J. u. 1.  
Toman Kft. 1701 Budapest, Pf.: 7. 
Tóth Sándor 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 24. 
Trans-port Kft 9023 Győr, Csaba u. 21. 
Vígh Csaba 1192 Budapest, Ady u. 9.  
Vörös László 2120 Dunakeszi, Szilágyi u. 58. 
Werner Jenő 7100 Szekszárd, Csalogány u. 4. 
Zilahi Sándor 5000 Szolnok, Százados u. 2. 


