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TiszteltÜgyfelünk!

Mindentóvnikell,aminkvan!

Az au tó mára már mindennapjaink természetes, egyben nél -
külözhetetlen kelléke, egy re töb ben a mun ka el vég zé sét
meg könnyí tô esz köz ként és a ke re sô te vé keny sé gük min -
den na pi se gí tô je ként is te kin te nek az au tó ra. Eb bôl fa kad,
hogy az au tó ba le se te, sé rü lé se vagy ne tán el lo pá sa sú lyos
ne héz sé get okoz a na pi élet vi te lünk ben, nem is be szél ve a
csa lá di vagy a vállalkozási költ ség ve tés meg ren dü lé sé rôl.

Ilyenkornélkülözhetetlenegyidôbenérkezôsegítség:a cas -

co biz to sí tá si szol gál ta tás.

A KöBE cél ja a „Lendület”cascotermékcsaláddal,hogy
az Au tó sok mi nél szé le sebb kö re ré szére kí nál jon el ér he tô
áron, vá laszt ha tó ön rész, avulásmentes szol gál ta tá si mód
igény be vé te lé vel tel jes, komp lex vé del met. Újdonságként a
gépkocsiban ülôk részére kiegészítô balesetbiztosítás is vá -
laszt ható.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ebben a tájékoztatóban
szereplôinformációknemhelyettesítikabiztosításifeltételek
megismerését,azokatnemmódosítják,illetvenemértelme-
zikátafeltételszövegét.Ezértjavasoljuk,hogyafeltételeket
isfeltétlenülolvassaát!

AmennyibenaLENDÜLETTOPCASCOtermékkelkapcso-
latosantovábbiinformációralenneszüksége,kérjük,fordul-
jon telefonos Ügyfélszolgálatunkhoz (0036-1-433-1180),
aholmunkaidôbenszívesrendelkezéséreállnak.

Melyekalegfontosabbinformációk
abiztosítóvalkapcsolatosan?

A KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (to -
váb bi ak ban: KöBE) 1996 óta egye sü le ti for má ban, non-pro fit
el ven mû kö dô biz to sí tó, szol gál ta tá sa it ki zá ró lag sa ját tag jai -
nak nyújt ja.

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.
Lev. cím: 1850 Budapest
Telefon: +36-1-428-2600
Telefax: +36-1-429-8000
E-mail: info@mnb.hu
Web: http://felugyelet.mnb.hu

Ügyfélszolgálat:
Cím: 1013 Bp., Krisztina krt. 39.
Lev. cím: 1534 Bp., BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36 (80) 203-776

Milyengépjármûreköthetôabiztosítás?

A LEN DÜ LET TOP CAS CO biz to sí tást a szer zô dés fel té te -
lei nek meg fe le lô gép jár mû vek re – sze mély gép ko csik ra és a
3,5 t össz tö me get meg nem ha la dó te her gép ko csik ra (kis ha -
szon gép jár mû vek) – le het meg köt ni. Így ezen kör ben casco-t
le het köt ni a köz úti köz le ke dés hez elô írt ha tó sá gi jel zé sek
(érvényesített rend számtábla) és ér vé nyes do ku men tu mok
(forgalmi engedély) meg lé te ese tén

• a ki je lölt gyárt má nyok meg ha tá ro zott hen ger ûr tar tal mú,
élet korú és mo tor tel je sít mé nyû tí pu sa i ra, amelyek

• sér tet len zá rak kal, hi ány ta lan darabszámú, eredeti (gyá ri)
kul csok kal (elekt ro ni kus kul csok kal), mû kö dô va gyon vé del -
mi be ren de zé sek kel ren del ke z nek.

A LEN DÜ LET TOP CAS CO biz to sí tá si vé del me a sze mély -
gép ko csik és kishaszongépjármû vek  ma gyar or szá gi Euro tax,
vagy DAT ka ta ló gus – valamint az ajánlattétel során meg -
adott adatok – sze rinti, gyá ri lag be épí tett al kat ré szei re, fel -
sze relt sé gé re és fel épít mé nyé re ter jed ki. Sze mély gép ko csik
ese té ben a bôr kár pi tot, a xe non, illetve LED fény szó ró kat nem
te kin ti a biz to sí tó alap fel sze relt ség nek. Kisha szon  gép jár mû -
vek ese tében a bôr kár pit, a xenon, illetve LED fényszórók és
a spe ci á lis fel épít mé nye k nem minô sülnek alapfelszerelt-
ségnek.

Sze mély gép ko csik és a kishaszongépjármûvek ese tén a klí -
ma be ren de zést, a kü lön le ges ke rék tár csá kat, a lég zsá ko kat,
a me tálfényezést, a szer vo kor mányt és az audioberendezést
a biztosító – mint egy mai, kor sze rû gép ko csi alap fel sze relt -
sé gét – biz to sí tott nak te kin ti, amennyiben az ajánlattétel so -
rán megjelölésre kerül tek, még ak kor is, ha ezek az Eurotax
vagy DAT ka ta ló gus sze rin ti alapfel sze relt ség ben nem sze -
re pel nek.

Sze mély gép ko csik ese tén kü lön dí ja zás el le né ben biz to sít ha -
tók a bôr kár pit, a xe non, illetve LED fény szó rók. Kis haszon -
gép jár mû vek esetén a kü lön be épí tett, speciális cé lú fel hasz -
ná lást szol gá ló be ren de zé sek, fel épít mé nyek pótdíj elle né -
ben biztosítha tók.

A sze mély gép ko csi ban, il let ve a kishaszongépjármûben lé vô,
utólag beépített GPS, audioberendezés (rá dió, mag nó, CD
le ját szó, DVD le ját szó, telefonkihangosító, hang fa lak) leg fel -
jebb 100.000 Ft ér té kig biz to sí tott.

Jelen szer zô dés alap ján nem biz to sít ha tó a sze mély gép ko -
csi, vagy kishaszongépjármû, amennyi ben a jármû szem lé -
zé se kor:
• aj ta jai, ab la kai, cso mag te re nem zár ha tók tö ké le te sen,
• zá rai nem sér tet le nek,
• az adott tí pus hoz tar to zó és a gyár tó ál tal rend sze re sí tett

db-szá mú, ere de ti kul csok nem áll nak ren del ke zés re,

Ügyféltájékoztató
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• be épí tett va gyon vé del mi be ren de zé sei nem mû kö dô ké pe -
sek,

• több ka ros szé ria ele me is lát ha tó mó don sé rült,
• bár mely ok mi att moz gás kép te len vagy ja ví tás alatt áll,
• több, ko ráb ban már ja ví tott, vagy nem ere de ti (gyá ri) ka ros -

szé ria ele me is van.

Hogyanjönlétreabiztosítás,mikorkezdôdik
abiztosítókockázatviselése?

A LEN DÜ LET TOP CAS CO biz to sí tás meg kö té sé re szóban,
vagy írásban lehet aján la tot ten ni.

A biztosító a hasz nált gép jár mû vek re vo nat ko zó koc ká zat -
vál la lá sát ál la pot fel mé rô szem lé hez kö ti.

Fel hív juk szí ves fi gyel mét ar ra, hogy amennyiben a biztosító
a koc ká zat vál la lás hoz szem lét írt elô, úgy a koc ká zatviselés
a szem le el vég zé sét kö ve tô en kezdôdhet meg, fel té ve, hogy
a szer zô dés utóbb lét re jön.

A biztosító a szerzôdô ál tal tett nyi lat ko za tok, va la mint a
gép jár mû szem lé zé se alap ján dönt a biztosítás vál la lá sá ról.
A biztosító a szer zô dés el fo ga dá sá ról és az el fo ga dás fel té -
te le i rôl Köt vényt ál lít ki. Amennyi ben a szerzôdô Aján lat ához
ké pest a Köt vény el té rést tar tal maz, ar ra a Köt vény hez mel -
lé kelt le vél ben hív juk fel a fi gyel met.

HaÖnmindezeken túleltéréstészlel,kérjük, jelezzeazta
megadottelérhetôségeinken!

A biz to sí tás el sô dí ja a kockázatviselés kezdô napján ese dé kes.

A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zat lan tar ta mú. A biz to sí tás
egy éves idô sza kok ból áll. A biz to sí tás év for du ló ja a kocká -
zat viselés megkezdésének naptári napja, amely a soron kö -
vet kezô biztosítási idô szak elsô napja is egyben. Mind eze ken
túl évfordulóként választható a biztosított gépjármûre ér vény -
ben lévô kötelezô felelôsségbiztosítás biztosítási idôszaká-
nak kezdônapja is.

Milyenokokmiattszûnikmegaszerzôdés?

Ál ta lá ban a cas co biz to sí tá si igény a gép jár mû vá sár lá sá tól az
el adá sig fenn áll, a jel lem zô meg szû né si ok a gép jár mû el adá -
sa, il let ve az üzem ben tar tó meg vál to zá sa, vagy a gép jár mû -
nek a for ga lom ból tör té nô ide ig le nes vagy vég le ges ki vo ná sa.

Saj ná la tos eset ben, ami kor a gép jár mû biz to sí tá si ese mény
kö vet kez té ben sú lyo san ká ro so dik – nem gaz da sá gos, vagy
mû sza ki lag le he tet len a ja ví tá sa –, to tál kár mi att is meg szûn -
het a cas co biz to sí tás. Eb be a ka te gó ri á ba tar to zik a gép jár -
mû el lo pá sa is, ami kor az el lo pott gép jár mû vet a tu laj do no -
sának ki kell  vo natnia a for ga lom ból és ez ál tal a cas co biz to -
sí tá si ér dek is meg szû nik.

A cas co biz to sí tást bár me lyik fél meg szün tet he ti az évfordu -
lóra vo natkozóan, az év for du ló elôtt 30 na ppal, írás ban meg -
tett fel mon dás sal.

Elôfordulhat, hogy a szemleköteles jármûvet a biztosító
több szöri próbálkozás ellenére sem tudja megszemlézni az

Ajánlattételt követô 30. napig, a szerzôdônek, vagy a biz-
tosítottnak felróható ok miatt. Ebben az esetben a biztosító
elállhat a szerzôdéstôl. Ilyen esetben a szerzôdés az Aján -
lat tétel napjára visszamenôleges hatállyal megszûnik.

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 30
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, kivéve, ha
a biztosító a díjkövetelését kése delem nélkül bírósági úton
érvényesíti.

Melyekacascobiztosításiesemények,
milyenkizárásokatalkalmazabiztosító?

Je len biz to sí tá si szer zô dés teljeskörû biz to sí tá si vé del met
nyújt, az az négy fô biz to sí tá si ese mény re ter jed ki:

• tö rés kár,
• ele mi kár és tûz kár,
• üveg kár,
• lo pás - és rabláskár.

A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a fel té te -
lekben rögzített esetekben nyújt kárté rí tést.

A le het sé ges károsító ese mé nyek kö zül egyes ese tek ki zá -
rás  ra ke rül tek. Ezekre az esetekre nem vo natkozik a bizto -
sítási védelem. A védelem nem terjed ki:

a) azok ra a ká rok ra, ame lyek fel ke lés, tün te tés, za var gás,
sztrájk, ter ror cse lek mény, há ború kö vet kez té ben ke let -
kez tek, füg get le nül at tól, hogy az em lí tett ese mé nyek hi -
va ta los for má ban (pl. en ge dély, had üze net) zaj lot tak le,

b) ra di o ak tív su gár zás ál tal oko zott ká rok ra,
c) a nem ba le se ti jel leg gel be kö vet ke zett ká ro so dá sok ra

(töb bek kö zött mû sza ki hi ba, sze re lés, el hasz ná ló dás,
fa gyás stb.),

d) a motor által beszívott víz okozta károkra,
e) a vontatás közben bekövetkezett sérülésekre,
f) a gép jár mû ben szál lí tott gyú lé kony, rob ba nó, ma ró, kor -

ro dá ló anya gok ál tal elô idé zett, vagy ál ta luk sú lyos bí tott
ká rok ra (a kár sú lyos bí tás mér té ké nek meg fe le lô ré szé re),

g) a gépjármû balesetével összefüggô kör nye zet szennye -
zési ká rok ra,

h) a gép jár mû ben mû sza ki hi ba mi att be kö vet ke zett biz to sí -
tá si ese mény vo nat ko zá sá ban a mû sza ki hi bás al kat ré -
szek ja ví tá sá ra, cse ré jé re,

i) ha a gépjármûvön en ge dély hez kö tött át ala kí tást vé gez -
tek, de a szük sé ges en ge délyt a kár ese mény elôtt nem
sze rez ték meg, és a kár ese mény össze füg gés ben van
az át ala kí tás sal,

j) a gép jár mû olyan fel sze re lé se i ben ke let ke zett ká rok ra,
ame lye ket az ér vé nyes jog sza bá lyi elô írá sok tiltanak,
vagy kü lön en ge dély hez köt nek, de a szük sé ges en ge -
délyt a kár ese mény elôtt nem sze rez ték meg, és a kár ese -
mény össze füg gés ben van az elô írá sok meg sze gé sé vel,

k) a gép jár mû bôl sze re lés nél kül ki ve he tô audioberende zés
el lo pá sa mi at ti kár ra,

l) a gép jár mû be tör té nô ki- és be pa ko lás, ra ko dás köz ben,
an nak kö vet kez mé nye ként a gép jár mû ben és más va -
gyon tár gyak ban ke let ke zett ká rok ra,

LTC_21121_KF_20200915
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m) a gépjármûvön szál lí tott tár gyak el moz du lá sa mi att, a
szak sze rût len rög zí tés kö vet kez té ben a gép jár mû ben és
más va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká rok ra,

n) a gépjármûben vagy a raktérben elhelyezett eszközökre,
tárgyakra, a gépjármûben ülôk sze mélyes használati tár-
gyaira, mindazon tárgyakra, amelyek nem a gépjármû
kötelezô felszereltségéhez tartoznak,

o) a gép jár mû sérülés miatti ér ték csök ke né sé re,
p) a gép jár mû hasz ná lat ki esé se mi att, vagy a gép jár mû pót -

lá sa ér de ké ben fel me rült já ru lé kos ká rok ra, költ sé gek re
(pl.: el ma radt ha szon, bér gép jár mû igény be vé te le, új
gép jár mû be szer zé sé vel kap cso la tos költ sé gek),

q) a biztosító ál tal ja vít ha tó nak ítélt al kat rész ki cse ré lé se
ese tén fel lé pô több let költ ség re,

r) a gép jár mû üzem- és ke nô anya ga i ban ke let ke zett ká rok -
ra,

s) a gép jár mû rôl le sze relt al kat ré szek ben, tar to zé kok ban
ke let ke zett ká rok ra,

t) a gép jár mû ka ros szé ri á ján elhelyezett hir de té se ket, mat -
ri cá kat ért ká rok ra,

u) a gép jár mû vet sport esz köz ként va ló hasz ná lat, vagy ver -
seny zés so rán ért ká rok ra,

v) a gépjármû közúti közlekedésre való mûszaki alkalmat-
lanságával összefüggô károkra (pl. gu mi ab roncsok –
profilmélység, vagy az idôjárási- és útviszonyoknak nem
megfelelô ab roncs hasz ná lat miatti – elégtelensége),

w) a jelen Szerzôdési Feltételek 11. pontjában felsorolt sze -
mélynek nem minôsülô gépjármû vezetô gondatlanságá-
val összefüggô károkra.

Melyokokmiattmentesülabiztosító
aszolgáltatásmegtérítésealól?

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 kárt 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, üz let ve -

ze tésre jogosult tag juk vagy meg bí zott juk, vagy
c) a biz to sí tott jo gi sze mély  ügyvezetésének vagy szak mai

vezetésének ve ze tô be osz tá sú tiszt ség vi se lô je vagy a
biz to sí tott va gyon tárgy ke ze lé sé re jo go sí tott tag ja, mun -
ka vál la ló ja vagy meg bí zott ja okoz ta.

Men te sül a biztosító szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha bi -
zo nyít ja, hogy a biztosított, illetve a szer zô dô kármegelôzési
vagy kárenyhítési kötelezett sé gét felróhatóan megsértette. A
mentesülés olyan mértékû, amilyen mértékben az összefügg
a kötelezettség megszegésével.

Milyenszolgáltatásokatnyújtabiztosító?

A szol gál ta tás mód ja a kár mér té ké tôl függ.

To tál kár kár té rí té si sza bá lya it al kal maz za a biztosító, ha a
gép ko csi sé rü lé se olyan mér té kû, hogy an nak hely re ál lí tá sa
mû sza ki lag vagy gaz da sá gi lag nem ra ci o ná lis, vagy a Bizto -
sító által teljesítendô szolgáltatás (a vonatkozó önrész figye -
lembevétele nélkül tekintett) össze ge eléri vagy meghaladja
a káridôponti érték 80%-át. Ezek a sza bá lyok vo nat koz nak a
gép ko csi el lo pá sá nak ese té re is. A kár té rí tést a biztosító a

gép ko csi kár idô pon ti pi a ci ér té ke alap ján ál la pít ja meg, amely
leg fel jebb a ma gyar or szá gi Eurotax vagy DAT ka ta ló gus
módszertana szerint szá mí tott ér ték. Az így meg ha tá ro zott
kár összeg bôl a biztosító le von ja a gép ko csi ma rad vá nyá nak
(roncs nak) az ér té két.

Az újon nan for ga lom ba he lye zett gép ko csi ese té ben kü lö nö -
sen nagy anya gi kár éri a tu laj do nost, ha rö vid del a vá sár lás
után egy sú lyos tö rés kár mi att hely re ál lít ha tat lan ná vá lik az
au tó ja, ame lyen eset leg nagy össze gû hi tel tar to zás is van. A
cas co biz to sí tá sunk ezen ese tek re, a for ga lom ba he lye zés -
tôl szá mí tott leg fel jebb 90 na pig ki emelt kom pen zá ci ót nyújt,
meg té rí ti a szám la sze rin ti vé tel árat – a biztosított felszerelt-
ség figyelembevételé vel –, ami bôl csak a roncs tény le ges ér -
té két és az ön részt von ja le a kár té rí tés so rán.

Ja ví tás sal hely re ál lít ha tó ká rok ese tén a biztosító a fi zi kai ká -
ro so dá sok ha zai ja ví tó mû hely ben el vég zett, szak sze rû hely -
re ál lí tá sá nak költ sé gét té rí ti meg. A biztosító leg fel jebb az új
al kat rész Auda tex ka ta ló gus ál tal meg ha tá ro zott árát és a
ma gyar or szá gi át la gos mun ka dí jak költ sé gét té rí ti meg a
szerzôdési feltéte lek ben foglaltak szerint.

A biztosító szolgáltatásával kapcsolatban lényeges körül -
mény az alábbi szempontok figyelembe vétele:

• a 0–5 év kö zöt ti év já ra tú biz to sí tott személygépkocsi ese -
tén a ja ví tás sal hely re ál lít ha tó ká rok nál az in do kolt ja ví tá si
szám la költ sé get tel jes egé szé ben meg té rí tjük, nem vonunk
le ér ték emel ke dést (nem al kal mazunk avul ta tást), sem az
újon nan be épí tett al kat rész, sem a fé nye zés költ sé gé bôl,
kivéve ha az alkatrész a káresemény elôtt már sérült volt.

• a 0–2 év kö zöt ti kishaszongépjármûvek ja ví tás sal hely re ál -
lít ha tó ká ra i nál csak a ko pó-for gó al kat ré szek nél ve szünk
fi gye lem be avu lást.

• a 5 évnél idôsebb személygépkocsi, valamint a 2 év nél idô -
sebb kishaszongépjármû ese tén történt javításnál a be épí -
tett új al kat ré szek árá ból ún. ér ték emel ke dést vonunk le. Ez
azt je lenti, hogy az au tó el hasz nált sá gá tól (ko rá tól) füg gô -
en az al kat rész költ sé gé nek té rí té si össze gé bôl le von juk a
le cse rélt al kat rész el hasz ná ló dá si fo ká nak meg fe le lô részt.

A gépjármû korának számításánál a Biztosító a gyártási évet
veszi alapul.

Miazönrészésmilyenegyébszolgáltatási
korlátozásokvannak?

Bár me lyik kár té rí té si mó dot (javítható kár vagy totálkár) is al -
kal maz za az adott kár ese mény nél a biztosító, az ön rész min -
den eset ben fi gye lem be vé tel re ke rül. Je len szer zô dés nél a
vá laszt ha tó ön rész

• 10%, de mi ni mum 050.000 Ft,
• 10%, de mi ni mum 100.000 Ft,
• 20%, de mi ni mum 200.000 Ft.

A kár té rí tés ki szá mí tá sa kor a ki vá lasz tott ön rész Ft és %-os
mér té ke kö zül a szol gál ta tá si összeg tôl füg gô, na gyobb
össze get von ja le a biztosító. A szer zô dô ál tal vá lasz tott mi -
ni má lis fo rint össze get el nem érô ká ro kat a biztosító nem té -
rí ti meg.
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Szer zô dô a tar tam so rán kez de mé nyez he ti az ön rész mér té -
ké nek mó do sí tá sát. Az ön rész mér té ké nek meg vál toz ta tá sát
a biz to sí tó leg ko ráb ban a so ron kö vet ke zô díj fi ze té si idô szak
el sô nap já tól tel je sí ti, amennyi ben a mó do sí tá si igény azt
meg elô zô en, leg alább 30 ko ráb ban nap pal be ér ke zik.

Üveg csere ese tén a biztosító az üveg pót lá si össze gé bôl
mindig 10% ön rész nek meg fe le lô össze get von le.

A szélvédô cseréje nélkül elvégezhetô, javítással helyreállít -
ható üvegkárok esetén a Biztosító nem von le önrészesedést.

Amennyi ben a szél vé dô – a biztosított hoz zá já ru lá sá val vég -
zett – után gyár tott al kat résszel tör té nô cse ré jé nek ÁFÁ-t is
tar tal ma zó költ sé ge nem ha lad ja meg az im por tôr vagy a
gyár tó ál tal szük ség sze rûn elô írt, il let ve fel hasz nált al kat ré -
szek (se géd anya gok), va la mint a ja ví tás hoz szük sé ges át -
lag óra dí jak alap ján szá molt mun ka díj költ sé gek össze gé nek
75%-át, a Biz to sí tó nem von le ön ré sze se dést.

A fen ti e ket egy-egy pél dán ke resz tül mu tat juk be:

1.példa
SkodaOctavia1,4Classic–gyártásiév:2007
LendületTopcascobiztosításönrésze:
20%,demin.200.000Ft

1. eset: tö rés kár
ja ví tá si számla költ sége: 320.000 Ft
le vont ön rész: 200.000 Ft
Biz to sí tó ál tal té rí tett összeg: 120.000 Ft

2. eset: tö rés kár
ja ví tá si számla költ sége: 176.000 Ft
le vont ön rész: 0 Ft (ön rész alat ti kár)
Biz to sí tó ál tal té rí tett összeg: 0 Ft

3. eset: lo pás kár – to tál kár
hasz nált au tó kár idô pon ti ér té ke: 2.186.000 Ft
le vont ön rész (20%): 437.200 Ft
Biz to sí tó ál tal té rí tett összeg: 1.748.800 Ft*
* A kár té rí té si összeg bôl a biz to sí tó az év vé gé ig já ró biz -

to sí tá si dí jat le von ja.

2.példa
SuzukiSX4Sedan–gyártásiév:2008
LendületTopcascobiztosításönrésze:
10%,demin.100.000Ft

1. eset: tö rés kár
ja ví tá si számla költ sége: 1.250.000 Ft
le vont ön rész: 125.000 Ft (a ja ví tá si költ ség 10%-a)
Biz to sí tó ál tal té rí tett összeg: 1.125.000 Ft

2. eset: üveg kár
cse ré vel hely re ál lí tott üveg kár számla szerinti költ sé ge:
75.000 Ft
le vont ön rész: 7.500 Ft (a ja ví tá si költ ség 10%-a)
Biz to sí tó ál tal té rí tett összeg: 60.000 Ft

3. eset: tûz eset – to tál kár
hasz nált au tó kár idô pon ti ér té ke: 2.387.000 Ft
roncs ér ték: 485.000 Ft
le vont ön rész (10%): 190.200 Ft

Biz to sí tó ál tal té rí tett összeg: 1.711.800 Ft*
a roncs el adá sá ból szár ma zó bevétel: 485.000 Ft
* A kár té rí té si összeg bôl a biz to sí tó az év vé gé ig já ró biz -

to sí tá si dí jat le von ja.

A gép ko csi ba utólag besze relt (nem gyári) audioberendezés
lo pás kára ese tén a biztosító a gépjármûben lévô ugyan olyan
mûszaki be ren de zés pót lá si költ sé gét téríti meg, leg fel jebb
100.000 Ft ér té kig.

A gép ko csi nak a biz to sí tá si ese mény hez kap cso ló dó szál lí -
tá sá val, tá ro lá sá val és ôr zé sé vel össze füg gés ben fel me rült
és szám lá val iga zolt költ sé gét leg fel jebb 200.000 Ft ér ték ha -
tá rig té rí ti meg a biz to sí tó – ezen ese tek ben is a be nyúj tott
szám la ér té ké bôl a szerzôdésben választott, szá za lé kos ön -
rész ke rül le vo nás ra.

A kulcsok elvesztése, ellopása, illetve a zárak sérülése miatt a
feltételek szerint térített összegbôl önrész nem kerül levo násra.

Amennyi ben a biztosított a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té se
után a gyártó által rendszere sí tett, ere de ti (gyári) kul cso kat
el vesz ti, vagy azokat eltulajdonítják, úgy a biztosító a szer -
viz  ben végzett csere esetén a kulcs- és zár cse ré vel kap cso -
lat ban fel me rült, szám lá val iga zolt költ sé gek 50%-át meg té -
ríti. Zárcsere esetén a kiszerelt eredeti zárgarnitúrát le kell
adni a biztosítónak.

Amennyi ben az egy kul csos rend sze rû gép ko csi va la me lyik
zár be tét je lopás- és rabláskár, vagy annak kísérlete kap csán
sé rül, és emi att szük sé ges sé vá lik a zár gar ni tú ra cse ré je,
úgy a biztosító meg té rí ti a nem sérült zár be té tek számlával
igazolt cse re költ sé gé nek 80%-át. A kiszerelt eredeti zárgar-
nitúrát le kell adni a biztosítónak.

Hogyanszámítjukkiabiztosításidíjat?

A biz to sí tás szerzôdéskötéskori dí ja a min den kor ér vé nyes
Díj sza bás alapján kerül meghatározásra.

A cas co biz to sí tás meg kö té se kor több fé le Ked vez mény ve -
he tô igény be, a biztosító a szá má ra na gyobb koc ká zat ese -
tén Pót dí jat al kal maz.

A díj szá mí tás nál fi gye lem be vesszük a szerzôdô ál tal, a kö -
te lezô fe le lôs ség biz to sí tás nál el ért bo nusz fo ko za tot. A casco
szerzôdésnek nincs önálló, évente változó, a casco kárala -
ku lása alapján nyilvántartott bonusz besorolása. Év közben
csak kivételes esetben változik a díj, ilyen pl. ha a gép jármû
hasz ná lati jellegét megváltoztatja a szerzôdô.

Év vé gén új dí jat jo go sult meg ha tá roz ni a biztosító a soron
kö vet ke zô biztosítási idôszakra. A szer zô dô jogosult a mó -
do sított díjat írásban elutasítani, ez a szerzôdés felmondását
jelenti.

Mitjelentaszerzôdô/biztosítottközlési
ésváltozás-bejelentésikötelezettsége?

A cas co biz to sí tás kapcsán fon tos kö ve tel mény az Aján la t té -
tel során kö zölt ada tok va ló di sá ga, amely a biztosító koc ká -
zat vál la lá sát alapozza meg. A szerzôdô nek a gép ko csi va -
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gyon vé del mi be ren de zé se i re, a gép ko csi ál la po tá ra vo nat -
ko zó nyi lat ko za ta a biz to sí tá si szer zô dés szer ves ré szét
képezi.

Ugyan ilyen fon tos, hogy a szerzôdô/biztosított a szerzôdés
meg kötését követôen be kö vet ke zett adat vál to zá so kat és a
bizto sí tást érintô egyéb körül mé nyek megváltozását írás ban
kö zöl je a bizto sí tó val. En nek el ma ra dá sa hát rá nyos kö vet -
kez mé nyek kel jár hat, adott eset ben a biztosító nem kö te le -
zett a szol gál ta tás tel je sí té sé re.

Mitkelltudniakáreseménybejelentésérôl
ésmilyendokumentumokszükségesekehhez?

A biz to sí tá si ese ményt az ész le lést kö ve tô en ha la dék ta la nul,
de leg ké sôbb 2 mun ka na pon be lül írás ban be kell je len te ni a
biztosító nak. A meg adott idô szak be tar tá sa azért fon tos, mi -
vel a kár ese mény mértékét a biztosító a gép ko csi szem lé zé -
sé vel ál la pít ja meg. Ennek érdekében a gép ko csit a szem le
ide jé ig vál to zat lan ál la pot ban – ki vé ve a kár eny hí té si kö te le -
zett ség kö ré be tar to zó te vé keny sé ge ket – kell tar ta ni. Csak
a szem le és a kár fel vé tel meg tör tén te után le het a gép ko csi
hely re ál lí tá sát meg kez de ni.

Spe ci á lis a hely zet, ha a gép ko csi kül föl dön sé rül meg és a
köz vet len szem lé re nincs mód. A kár ese mény be je len té se kor
a biztosító val elô ze te sen kell egyez tet ni az ún. szük ség ja ví -
tás tar tal má ról és csak en nek mér té ké ig ja vít ha tó meg a gép -
ko csi kül föl dön. A tel jes hely re ál lí tást a ha za ér ke zés után le -
het el vé gez ni.

Kárbejelentést a 0036-1-433-1180/3-as telefonszámon, a
0036-1-433-1182-es faxszámon, illetve a kar@kobe.hu e-
mailcímenlehettenni.

Bizonyos biz to sí tá si ese mé nye ket a biztosítón kí vül be kell
még je len te ni

• a gép ko csit ért tûz ese tén a Tûzrendészeti Hatósághoz,
• a gép ko csi lo pás-, rab lás-, részlopás, illetve ezekkel össze-

függésben okozott rongálási ká ra ese tén a Rend ôr ség re is.

A kár ren de zés hez azon do ku men tu mokat szük sé ges be nyúj -
ta ni, ame lyek a jogalap, a jo go sult sze mély, a biz to sí tá si
ese mény azo no sí tá sa és a kár mér té ké nek meg ál la pí tá sa
szem pont já ból szükségesek.

Az audioberendezés lo pás ká ra ese tén – a be ren de zés tí pu -
sá tól füg gô en – a biztosító be ké ri a be ren de zés il le ték te len
hasz ná la tát meg aka dá lyo zó, le ve he tô al kat részt.

A biztosított gépjármûvet ért lo pás ká r ese tén a biztosító hoz
le kell ad ni a jármû valamennyi kulcsát, továbbá for gal mi en -
ge dé lyét, vagy en nek a ha tó ság nál tör tént le adá sá ról szó ló
do ku men tu mát.

Ki emel jük, hogy amennyi ben ha tó sá gi el já rás tör tént a biz to -
sí tá si ese ménnyel össze füg gés ben – pl. rend ôr sé gi vizs gá -
lat –, az er rôl szó ló dokumentum szük sé ges a kár ren de zé si
el já rás hoz.

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.

Mikorfizetikiabiztosítóakártérítésiösszeget?

A biztosító a leg utol só szük sé ges do ku men tum be ér ke zé sét
kö ve tô 15 na pon be lül tel je sí ti a szol gál ta tást.

A biztosító a kár té rí té si össze get a gép ko csi tu laj do no sá nak,
il let ve a szer zô dés ben meg ne ve zett, szolgáltatásra jogosult
sze mély nek fi ze ti ki.

Melyekalegfontosabbtudnivalók
agépjármûbenülôk

kiegészítôbalesetbiztosításravonatkozóan?

A szer zô dô az au tó zás koc ká za ta i nak – mint ki emel ten ve -
szé lyes üzem – csök ken té se ér de ké ben a gép jár mû vezetô-
je és a gép jár mûben utazók vé del mé re ba le set biz to sí tást
köt het.

A ba le set biz to sí tás a köz úti köz le ke dés so rán be kö vet ke zett
gép ko csiba le set kö vet kez mé nye ként elô állt sze mély sé rü lé -
sek re nyújt fe de ze tet. A gép jár mû ben – a for gal mi en ge dély -
ben meg ha tá ro zott szál lít ha tó sze mé lyek lét szá ma sze rint –
ülôk biz to sí tott sze mély nek mi nô sül nek.

A biztosító szol gál ta tá sá ra a biztosított, ha lá la ese tén a ked-
vezményezett – a biztosított tör vé nyes örö kö se – jo go sult.

A ba le set biz to sí tás a cas co szer zô dés sel együtt, vagy a
szerzôdés létrejöttét követôen, utólag is megköthetô.

A ba le set biz to sí tás idôbeli és te rü le ti ha tá lya a cas co biz to -
sí tá si vé de lem te rü le ti ha tá lyá val meg egye zik.

A ki egé szí tô ba le set biz to sí tás önál ló an nem ma rad hat fenn,
va gyis meg szû nik a cas co biz to sí tá si szer zô dés bár mely ok
mi at ti meg szû né sé vel.

A ba le set biz to sí tás szem pont já ból biz to sí tá si ese mény nek
mi nô sül a gép jár mû köz úti köz le ke dé se so rán be kö vet ke zett
ba le se te mi at ti sze mé lyi sé rü lés, il let ve an nak a biz to sí tó
szol gál ta tá si kö te le zett sé gét ki vál tó kö vet kez mé nye, ezek:

• ba le se ti ha lál,
• ba le se ti ma ra dan dó egész ség ká ro so dás,
• ba le se ti ere de tû kór há zi ápo lás.

Biz to sí tá si ese mé nyen ként elô re meg ha tá ro zás ra ke rül a biz -
to sí tó szol gál ta tá sá nak pénz ben ki fe je zett ér té ke, a biz to sí -
tá si összeg. Az elôb bi ek ben fel so rolt biz to sí tá si ese mé nyek
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szol gál ta tá si egy sé get (cso ma got) al kot nak, ezek össze té te -
le nem vál toz tat ha tó. A szer zô dô meg ha tá roz hat ja a szol gál -
ta tá si egy sé gek szá mát, va gyis a biz to sí tá si összeg több szö -
röz he tô.

A biz to sí tás dí ja a gép jár mû ben szál lít ha tó sze mé lyek szá -
má tól és a vá lasz tott szol gál ta tá si egy sé gek tôl függ.

A ba le set biz to sí tá si ese mé nye ket ki vál tó okok kö zül né hány
eset ki zá rás ra ke rült. Nem mi nô sül bale set biz to sí tá si ese -
mény nek többek között:

a) az ön gyil kos ság, 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;

b) a gépjármû balesete nélküli, illetve ki- és beszállás köz -
ben bekövetkezett személyi sérülés vagy a gép jár mû
bale se té vel össze füg gés be nem hoz ha tó rán du lás és
ficam, sérv, porc ko rong sé rü lés és a nem ba le se ti ere de -
tû vér zés;

c) 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;

d) a biz to sí tott fenn ál ló pa to lo gi kus csont szer ke ze ti el vál to -
zá sa kö vet kez té ben elô ál ló tö ré sek;

e) a biz to sí tott fenn ál ló bár mely ide gi, vagy el me be li rend el -
le nes sé ge el ne ve zés tôl, vagy osz tá lyo zás tól füg get le nül;

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

g) a biz to sí tott fenn ál ló orthoped, degeneratív jel le gû el vál -
to zá sai, 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 kez nek;

h) ha a sé rü lés hez ha son ló, de kró ni kus ere de tû el vál to zás
áll a hát tér ben (pl. ge rinc osz lop sérve, izü le tek de ge ne -
ra tív el vál to zá sai);

i) 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 vo si elô írá sok szán -
dé kos be nem tar tá sá ból szár ma zó kö vet kez mé nye ket is;

j) bár mely ka to nai, vagy rend ôr sé gi (ren dé sze ti) szer ve zet -
nél a biz to sí tott gép jár mû hasz ná la ta so rán, szol gá lat tel -
je sí tés alatt be kö vet ke zett ba le set;

k) bár mely, a biz to sí tott gép jár mû hasz ná la tá val já ró 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  baleset;

l) rob ba nó sze re ket, rob ba nó szer ke ze te ket szál lí tó, biz to -
sí tott gép jár mû ba le se te so rán be kö vet ke zett ba le set;

m) ha a biz to sí tott gépjármûvön ha tó sá gi en ge dély hez kö -
tött át ala kí tás következtében állt elô a baleset, és az áta-
lakításhoz nem volt meg a szükséges engedély.

A biz to sí tá si összeg nem ke rül ki fi ze tés re ar ra az adott a
sze mély re vo nat ko zó an, aki vel szem ben bi zo nyí tást nyer,
hogy a ba le se tet az adott sze mély szán dé kos vagy sú lyo san
gon dat lan, jog el le nes ma ga tar tá sa idéz te elô. Sú lyo san gon -
dat lan ma ga tar tás ál tal oko zott nak mi nô sül a ba le set – és a
biz to sí tó men te sü lé sét ered mé nye zi – az adott biz to sí tott ra
vo nat ko zó an, ha a biztosított

a) szán dé ko san el kö ve tett bûn cse lek mé nye foly tán vagy
az zal össze füg gés ben,

b) ká bí tó sze res vagy it tas (min den ko ri KRESZ sza bá lyok nak
meg fe le lô mér té kû) ál la po tá val köz vet len oko za ti össze -
füg gés ben,

c) jo go sít vány nél kü li ve ze tése, vagy egyéb, a KRESZ sza -
bá lyok sú lyos meg sér té sé vel oko za ti össze füg gés ben
kö vet ke zett be,

d) a baleset idején nem használt biztonsági övet, illetve a
sérült gyermek a baleset idején nem ült gyermekülésben.

A biz to sí tó az aláb bi szol gál ta tá so kat nyújt ja a szer zô dé si
fel té te lek ben rög zí tett mó don:

• biz to sí tá si összeg kifizetése ba le se ti ha lál ese tén
• tel jes biz to sí tá si összeg kifizetése ba le se ti tel jes, 100%-ot

el érô ma ra dan dó egész ség ká ro so dás ese tén
• ará nyos biz to sí tá si összeg kifizetése ba le se ti rész le ges

ma ra dan dó egész ség ká ro so dás ese tén
• napi térítési összeg fizetése a kórházban töltött napokra.

A biz to sí tá si ese ményt – a ba le se ti kár igényt – mi e lôbb, de a
bale set tôl szá mí tott leg ké sôbb kettô munkana pon be lül be
kell je len te ni. A szol gál ta tá si igény be nyúj tá sa kor min den, a
ba le set tel össze füg gô, an nak bekövetkeztét iga zo ló ha tó sá -
gi, a sé rü lés mér té két és mód ját le író egész ség ügyi és a jo -
go sult sze mé lyét iga zo ló do ku men tu mot be kell nyúj ta ni.

A biz to sí tá si szol gál ta tást az összes szük sé ges do ku men tum
be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül fi ze ti ki a biz to sí tó.

Ügyféladatoktovábbíthatósága

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 Bit. 149. § (1) bekezdése 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 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.

Apótlólagosbefizetésintézménye

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.

LTC_21121_KF_20200915
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Fizetôképességrôlésapénzügyihelyzetrôl
szólójelentés

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.

Panaszokkezelése

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 ügy fél szolgálati irodájá -
hoz le het be nyúj ta ni, szóban (személyesen, telefo non) vagy
írásban (sze mé lye sen 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
a fo gyasz tó írás ban pa naszt nyújt hat be a Pénz ügyi Bé kél te -
tô Tes tü let hez.

Székhely: MNB 1054 Bp., Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
Le ve le zé si cím: H-1525 Bu da pest, Pf. 172.
Telefon: +36-1-489-9700
Ügyfélszolgálati telefon: +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 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 http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
ol da lán.

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Le ve le zé si cím: H-1534 Bu da pest, BKKP, Pf. 777.
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu
Ügyfélszolgálat:
Cím: 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
Te le fon: +36 (80) 203-776
E-mail cí m: 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/
formanyomtatvanyok el ér he tô sé gen 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 a fogyasztónak nem minôsülô fél
csak bírósághoz for dul hat.

Tájékoztatjuk, hogy a KöBE a 2013. évi CXXXIX. tör vény és
a 2014. évi LXXXVIII. tör vény sze rin ti ál ta lá nos alá ve té si nyi -
lat ko za tot nem tett.

Tá jé koz tat juk to váb bá, hogy az Eu ró pai Par la ment és a Ta -
nács fo gyasz tói jog vi ták online ren de zé sé rôl szó ló, 2013. má -
jus 21-i 524/2013/EU ren de le te (Ren de let) alap ján az Euró -
pai Bi zott ság lét re ho zott egy online vi ta ren de zé si plat for mot.
A Ren de let ha tá lya köz vet le nül ki ter jed a Ma gyar or szá gon
szék hellyel ren del ke zô pénz ügyi szol gál ta tó ra, amennyi ben
köz te és a fo gyasz tó kö zött lét re jött online szolgáltatási
szerzôdéssel kap cso lat ban pénz ügyi fo gyasz tói jog vi ta me -
rül fel. A fo gyasz tó a Ren de let sze rint online vi ta ren de zé si
plat for mon ke resz tül online kez de mé nyez he ti a jog vi ta bí ró -
sá gi el já rá son kí vü li ren de zé sét a kö zö sen meg vá lasz tott vi -
ta ren de zé si fó rum nál. Az online vi ta ren de zé si plat for mot a
http://ec.europa.eu/odr lin ken ér he ti el.

Aszerzôdésjoga,alkalmazandójog

Jelen biztosítási szerzôdésre, illetve az ez alapján létrejött
biz tosítási jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.

Reméljük, hogy kedvezô casco biztosításunk megkötését
követôen,aközelijövôben,agépjármûkötelezôfelelôsség-
biztosításvagylakásbiztosításmegkötésénélismegtisztelia
KöBE-t!

LTC_21121_KF_20200915
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Szerzôdési feltételek

A KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egye sü let (1108
Bp., Ve nyi ge u. 3.) a biz to sí tá si díj meg fi ze té se el le né ben –
a Szer zô dé si Fel té te lek ben és a köt vény ben meg ha tá ro zott
mér ték ben és ese tek ben – meg té rí ti a je len szer zô dés ben
rög zí tett biz to sí tá si ese mé nyek bôl ere dô ká ro kat, va la mint
ezek hez kap cso ló dó szol gál ta tá so kat nyújt.

A fe lek jog vi szo nyá ra je len Szer zô dé si Fel té te le ket, a ha tá -
lyos ma gyar jog sza bá lyo kat, kü lö nö sen a Ptk.-t és a Bit-et
kell al kal maz ni.

A biz to sí tá si szer zô dés el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi az
ajánlat és annak mel lék le tei – kü lö nös te kin tet tel a gép jár mû
valóságos mûszaki ál la po tát rög zí tô szemledokumentu mok -
ra, továbbá a szerzôdô  szerzôdéskötés elôtt, illetve a szer -
zô dés tartama alatt tett nyi lat ko za ta i ra –, a Szer zô dé si Fel té -
te lek, az Ügy fél tá jé koz ta tó, va la mint a Köt vény.

1.Aszerzôdésbenszereplôszemélyek

1.1. Szerzôdôlehet
• a gép jár mû tu laj do no sa,
• for gal mi en ge dély be be jegy zett üzem ben tar tó ja,

aki/amely a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí tó
Egye sü let tag ja, fogyasztó vagy vállalkozás [Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés], aki a biztosított gépjármû megóvásá ban
érdekelt, vagy aki a szer zô dést ilyen érdekelt sze mély
javára köti.

A szerzôdô kö te les a biz to sí tá si díj meg fi ze té sé re.

A szerzôdô jo ga és kö te le zett sé ge a biztosító fe lé jog -
nyi lat ko za to kat ten ni. A biztosító jog nyi lat ko za ta it a
szer zôdô höz in té zi, ér te sí té se it, do ku men tu ma it jog ha -
tályosan a szerzôdô ál tal utol só ként meg adott címé re
kül di.

Je len LEN DÜ LET TOP Cas co biz to sí tást az adott gép -
jár mû re ér vé nyes KGFB szem pont já ból, a koc ká zat vi -
se lés meg kez dé se kor malusba so rolt szer zô dô nem
köt he ti meg.

1.2. Biztosított
Biztosított személy a biztosított gép jár mû tu laj do no sa,
vagy a forgalmi engedélybe bejegy zett üzembentartója
lehet. A biztosító szol gál ta tá sá ra a biztosított gépjármû
tulajdonosa jo go sult. Amennyi ben a szer zô dés ben a
szolgáltatások jogosultja ként a tulajdonostól eltérô
sze mélyt je löl tek meg (pl. társbiztosított), a biztosító
szol gál ta tá sát – az eset le ges összegszerû kor lá to zá -
sok fi gye lem be vé te lé vel – a kár ese mény idô pont já ban,
jogosultként nyilván tar tott sze mély ré szé re tel je síti.

1.3. Biztosító
A biztosító a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí -
tó Egye sü let (1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3., to váb bi -
ak ban: biztosító).

2.Abiztosítottgépjármû

2.1. A biz to sí tás a Köt vény ben rész le te zett, a for ga lom ban
va ló rész vé tel re jo go sí tó, ér vé nyes ma gyar ha tó sá gi
jel zé sek kel (rendszámtáblával) és do ku men tu mok kal
(érvényes forgalmi engedéllyel) el lá tott
• sze mély gépkocsira és
• a 3,5 t össz tö me get meg nem ha la dó tehergépko -

csira (kis ha szon  gépjármû)
nyújt biztosítási védelmet.

2.2. A LEN DÜ LET TOP CAS CO biz to sí tás ke re té ben csak
az a 2.1.-ben foglaltaknak megfelelô sze mély gép ko -
csi és kis haszongépjármû biz to sít ha tó, amely a Len -
dü let Top Casco biztosítás díjszabásában ta lál ha tó
táb lá zat sze rin ti gyárt mány/típus, gyártási év, ma xi mált
hen ger ûr tar ta lom és mo tor tel je sít mény pa ra mé te rek -
kel ren del ke zik, to váb bá
• nem cabrio (olyan személygépkocsi, amely le nyit ha tó

tetôvel rendelkezik, ezáltal az utastér nyitottá válik),
nem te rep já ró (forgalmi engedély adatai szerint),
nem roadster ki vi te lû (nyitott, kétüléses személygép -
kocsi), il let ve nem egye di gyár tá sú

• nem ta xi, nem ok ta tó gép jár mû, nem bér be vett vagy
bér be adott gép jár mû, nincs meg kü lön böz te tô jel zé -
sek kel el lát va, nem szállít tûzveszélyes vagy más
veszélyes anyagokat.

2.3. A sze mély gép ko csi és a kishaszongépjármû a ma -
gyar or szá gi Eurotax vagy DAT ka ta ló gus sze rin ti alap -
fel sze relt ség gel, vala mint az Ajánlattétel során, illetve
a szemledokumentumokban külön meg nevezett extra
felszereltséggel ke rül biz to sí tás ra.

2.3.1. Sze mély gép ko csik nál a bôr kár pit, a xe non, illetve LED
fény szó rók a biztosítási védelem szempont já ból nem
bizto sít ha tók alap  fel sze relt ség ként. A felsoroltak ak kor
bizto sí tottak, ha az Aján lat tétel során, illetve a Köt -
vény ben megjelölésre és a vonatkozó pótdíjak megfi -
zetésre ke rültek. Amennyiben az Eurotax vagy DAT
ka ta ló gus sze rin ti alap fel sze relt ség ben a klí ma, a me -
tál  fé nye zés, a kü lön le ges ke rék tár csák, a lég zsá kok
nem sze re pel nek, de a gép jár mû ben gyá ri fel sze relt -
ség ként benne van nak – és az ajánlattétel során meg-
jelölésre kerültek –, eze ket a biztosító pót díj meg fi ze -
té se nél kül is biz to sí tott nak te kin ti. Utó la go san, nem
gyárilag be épí tett/beszerelt, az elô zô ek ben fel so rolt
tar to zé kok nem mi nô sül nek biz to sí tott nak.

2.3.2. Kis ha szongépjármûvek ese tén a bôr kár pit, a xe non,
illetve LED fény szó rók, va la mint a kü lön meg ne ve zett,
spe ci á lis fel épít mé nyek és be ren de zé sek nem bizto -
sít hatók alap fel sze relt ség ként. A fel so rol tak ak kor biz -
to sí tot tak, ha az Aján la ttétel során, illetve a Köt vény -
ben meg je lö lés re, és a vo nat ko zó pót dí jak pedig meg -
fi ze tés re ke rül tek. Amennyiben az Eurotax vagy DAT
ka ta ló gus sze rin ti alap fel sze relt ség ben a klí ma, a me -
tál  fé nye zés, a kü lön le ges ke rék tár csák, a lég zsá kok,
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a szervo kor mány nem sze re pel nek, de a gép jár mû ben
gyá ri fel sze relt ség ként benne van nak – és az ajánlat-
tétel so rán megje lö lésre kerül tek –, eze ket a biztosító
pót díj meg fi ze té se nél kül is biz to sí tott nak te kin ti. Utó -
la go san, nem gyá rilag be épí tett/beszerelt, az elô zô ek -
ben fel so rolt tar to zé kok nem mi nô sül nek biz to sí tott nak.

2.3.3. Személygépkocsiknál és kishaszongépjármûveknél is
az utólag beépített GPS, audioberendezés (rá dió,
mag nó, CD le ját szó, hang szó rók, DVD le ját szó, tele-
fonkihangosító, hangfalak) je len biz to sí tás sze rint ma -
xi mum 100.000 Ft ér té kig biz to sí tott, amennyiben ezek
a berende zések a szemle során rögzítésre kerültek.

2.3.4. A kishaszongépjármûvek ese té ben az Eurotax vagy
DAT kataló gus ban szereplô, illetve az ajánlattétel so -
rán megjelölt „fel épít mény/ki vi tel” sze rint biz to sí tot tak
a gép jár mû vek. Amennyi ben speciális mun ka vég zés
cél já ból a gépjár mû höz ki egé szí tô mû sza ki be ren de -
zé sek is tartoznak (töb bek kö zött: da ru, lét ra, hû tô be -
ren de zés, tar tály, bil le nô pla tó, emelô hátfal stb.) ezek
csak pon tos meg ne ve zés és pót díj meg fi ze té se el le -
né ben biz to sí t ha tók.

2.3.5. A kishaszongépjármûvek kö ré ben nem biz to sít ha tó a
pán cé lo zott au tó, a la kó au tó és a spe ciá lis, egyedi
igény re készített fel épít ménnyel ellátott gép jár mû.

2.3.6. Nem biztosítottak a gépjármûben vagy a raktérben el -
he lyezett eszközök, tárgyak, gépjármû ben ülôk sze -
mé lyes használati tárgyai, amelyek nem a gép jármû
kö telezô felszereltségéhez tartoznak.

2.4. Biztosított vagyontárgynak minôsülnek továbbá
100.000 Ft összeg határig
• a köz úti köz le ke dés re vo nat ko zó min den ko ri ha tá lyos

jog sza bá lyok elô írá sai sze rin ti kö te le zô tar to zé kok
(ide értve a gyer mek ülés(ek)et is),

• a lo pás-gát ló ill. va gyon vé del mi esz kö zök, amennyi -
ben ezek meg lé te do ku men tált (a va gyon vé del mi
esz köz meg lé tét iga zol hat ja – töb bek kö zött – a táv -
fe lü gye le ti rend szer üze mel te tô jé vel kö tött, ha tá lyos
szer zô dés).

2.5. A személygépkocsi és a kishaszongépjármûvek üze -
mel te té sé hez nem en ge dé lye zett al kat ré szek, tar to zé -
kok, kom fort fo ko zó be ren de zé sek nem biz to sí tot tak.

2.6. Je len szer zô dés nem köt he tô meg olyan sze mély gép -
ko csi ra, illetve kishaszongépjármûre, mely a szer zô -
dés kö tés idô pont já ban a for ga lom ból ki van von va.

2.7. Jelen szer zô dés alap ján nem biz to sít ha tó a sze mély -
gép ko csi vagy kishaszongépjármû, amennyi ben a
biz to sí tá si aján lat megtételekor, vagy a jármû szem lé -
zé se kor:
• aj ta jai, ab la kai, cso mag te re nem zár ha tók tö ké le te -

sen,
• zá rai nem sér tet le nek,
• az adott tí pus hoz tar to zó és a gyár tó ál tal rend sze -

re sí tett db-szá mú, ere de ti kul csok nem áll nak ren -
del ke zés re,

• be épí tett va gyon vé del mi be ren de zé sei nem mû kö -
dô ké pe sek,

• több ka ros szé ria ele me is lát ha tó mó don sé rült,
• bár mely ok mi att moz gás kép te len vagy ja ví tás alatt

áll,
• több, ko ráb ban már ja ví tott, vagy nem ere de ti (gyá ri)

ka ros szé ria ele me is van. 

2.8. A 2.1., 2.2., 2.6. és 2.7. fel té te lek nek nem meg fe le lô
gép jár mû re kö tött biz to sí tá si szer zô dés sem mis.

3.Aszerzôdésterületihatálya

A LEN DÜ LET TOP CAS CO szer zô dés te rü le ti ha tá lya Ma -
gyar or szágra és a Nem zet kö zi Zöld Kár tya Egyez mény eu ró -
pai tag or szá ga i nak te rü le té re – be le ért ve Tö rök or szág tel jes
te rü le tét is – ter jed ki.

4.Aszerzôdéslétrejötte,hatálybalépése,
akockázatviseléskezdete

4.1. 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.

4.2. 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 – az elô ze tes kockázatelbí -
rálás so rán, szó ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat so rán,
va la mint írás ban tett aján lat ese tén a szer zô dés ré szét
ké pe zô aján la ton, il let ve an nak mel lék le te i ben (pl.
adat lap, szem le lap, össze sí tô lap, mó do sí tó lap stb.)
– kér dést tett fel.

4.3. A kockázatvállalást megelôzôen a biztosító – a szer -
zô dô vel elô re egyez te tett idô pont ban – jo go sult meg -
szem léz ni a gép jár mû vet, töb bek kö zött annak:
• az ál la po tá ra,
• a fel sze relt sé gé re,
• a ko ráb ban már ja ví tott és/vagy a fel mé rés ko ri sé rü -

lé se i re,
• a va gyon vé del mi be ren de zé se i nek mû kö dô ké pes -

sé gé re,
• a gép jár mû zá ra i nak ép sé gé re és
• a bemutatott, gyártó által rendszeresített kulcsok

eredetiségére, darabszámára
vo nat ko zó an.

A biztosított, illetve a szerzôdô köteles lehetôvé tenni
a biztosító számára a szemle elvégzé sét a biztosító
javaslata szerinti, lehetô legkorábbi idôpontban, de
leg késôbb az ajánlattétel napjától számított 30. napig.

A szem lé rôl SZEM LE LAP és fo tók (szemledokumen tu -
mok) ké szül nek, me lyek a Szerzôdés ré szét ké pe zik.
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4.4. Szó ban kö zölt aján la ti nyi lat ko zat

4.4.1. 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.

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

4.5.1. 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.

4.5.2. 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 latté 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.

4.5.3. 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 4.5.2. 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.

4.5.4. 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.

4.6. 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.

4.7. Biz to sí tó a szer zô dô, szó ban tett aján la tát an nak ha -
tá lyosulásától, írás ban tett:

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

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.

4.7.1. 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.

4.8. 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 kockázatel-
bírálási 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 té tel hatályosulásával,
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 lap tar tal má val
egye zô ada tok kal és a ha tá lyos díj sza bás nak meg fe -
le lô en tet ték.

4.8.1. 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.

4.8.2. 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 hatja.

4.8.3. Amennyi ben az aján la tot a biz to sí tó a fen ti ek sze rint
ren del ke zé sé re ál ló 15 na pos ha tár idôn be lül vissza -
uta sít ja, az ezen idô szak alatt be kö vet ke zett biz to sí tá -
si ese mé nyek te kin te té ben helyt áll ni nem kö te les, 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.

4.9. 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.

4.10. 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. Amennyiben a
felhívás elmarad, a szerzôdés az ajánlat tartalmának
megfelelôen jön létre.

4.11. A biz to sí tá si szer zô dést az aján lat, an nak mel lék le tei,
a biz to sí tá si köt vény, vagy a fe de ze tet iga zo ló do ku -
men tum, a biz to sí tás Ál ta lá nos és Kü lö nös feltételei,
va la mint a szer zô dô fe lek ál tal tett nyi lat ko za tok, meg -
ál la po dá sok, és zá ra dé kok együt te sen al kot ják.
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4.12. A biztosító kockázatviselése legkorábban a szemle
el végzésének napját követô napon kezdôdhet meg,
amennyiben a felek ettôl eltérô idôpontban nem álla -
podnak meg.

4.12.1. A szerzôdô igé nyel he ti, hogy a biztosító a biz to sí tá si
szer zô dés meg kö té se kor óra perc pon tos ság gal, az
Ajánlattételt követôen azon nal kezd je meg a koc ká -
zat vi se lést. Ilyen esetben a koc ká zat vi se lé s akkor
kezdôdik meg azonnal, ha az – egyébként szemle kö -
teles – gép jár mû szem lé jét a biz to sí tás meg kö té sé vel
egyidôben el vé gez ték és a szer zô dés utóbb lét re jön.

4.12.2. Szer zô dô fe lek meg ál la pod hat nak a koc ká zat vi se lés
meg kez dé sé nek a Szem lét kö ve tô nap tól eltérô, ké -
sôb bi idô pont já ban is. Eb ben az eset ben a koc ká zat -
vi se lés meg kez dé sé nek nap ja az Aján la ttétel során
meg je lölt nap 0 órá ja, amennyiben eddig az idôpontig
a szemlét elvé gez ték, és a szerzôdés is létrejött.

4.12.3. Amennyi ben a szemle a szerzôdô nek, il let ve a biz to -
sí tott nak fel ró ha tó ok mi att az Aján lat tétel nap ját kö -
ve tô 30. na pig nem va ló sul meg, a Biz to sí tó a koc ká -
zat vi se lés meg kez dé sé nek el ma ra dá sa mi att, el áll hat
a szer zô dés tôl. Eb ben az eset ben a biz to sí tás az
Aján lattétel nap já ra vissza me nô le ges ha tállyal meg -
szû nik, a Biz to sí tó az eset le ge sen meg fi ze tett biz to sí -
tá si dí ja kat vissza utal ja a szerzôdô nek.

4.12.4. A koc ká zat vi se lés meg kez dé se elôt ti idô szak ban eset -
le ge sen be kö vet ke zett cas co kár ese mény re a biz to sí -
tá si szer zô dés nem nyújt fe de ze tet.

4.13. AszerzôdésHATáLyBALéPéSE
A biztosítási Szerzôdés a kockázatviselés megkez dé -
sének napján lép hatályba.

4.14. Szerzôdésmódosítása vagy felmondása a biztosító
részérôl
Amennyi ben a biztosító a szer zô dés kö tés után sze rez
tu do mást a szer zô dést érin tô lé nye ges kö rül mé nyek -
rôl, vagy azok vál to zá sá ról és ezek a kö rül mé nyek a
biz to sí tá si koc ká zat je len tôs nö ve ke dé sét ered mé nye -
zik, a tu do más szer zés tôl szá mí tott ti zen öt na pon be lül
ja vas la tot te het a szer zô dés mó do sí tá sá ra, vagy a
szer zô dést har minc nap ra írás ban fel mond hat ja. Ha a
szerzôdô 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 ti zen öt 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 har min ca dik na pon meg szû nik,
ha a biztosító er re a kö vet kez mény re a mó do sí tó ja -
vas lat meg té te le kor a szerzôdô fél fi gyel mét fel hív ta.

4.14.1. A koc ká za tot je len fel té te lek ér tel mé ben nem vál lal ja
a biztosító, töb bek kö zött
• a va gyon vé del mi be ren de zé sek hi á nya, vagy sé rü -

lé se;
• több, ko ráb ban már sé rült és ja ví tott ka ros szé ria

elem meg léte;
• több, a biz to sí tás  megkö tés kor is meg lé vô, sé rült, ja -

ví tat lan ka ros szé ria elem, tar to zék meg léte ese tén.

5.Abiztosítástartama

5.1. A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zat lan idô tar tam ra jön
lét re.

5.2. Je len biz to sí tá si szer zô dés nél a BIZ TO SÍ TÁ SI IDÔ -
SZAK egy év. A szer zô dés BIZ TO SÍ TÁ SI ÉV FOR DU -
LÓ JA – eltérô megállapodás hiányában – a kocká zat -
viselés megkezdésének napja, amely a soron kö vet -
ke zô biztosítási idôszak kezdônapja is egyben. Biz to -
sí tá si év for du  lónak meg jelölhetô továbbá a biztosított
gépjármûre érvényben lévô KGFB biztosítási idôsza-
kának elsô napja is. Ebben az esetben az elsô bizto -
sítási idôszak tört év lesz, amely az el sô biz to sí tá si
év for du ló ig tart.

6.Aszerzôdésmegszûnése,
akockázatviselésvége

6.1. Aszerzôdésfelmondása
A szer zô dés bár me lyik fél ré szé rôl írás ban, a biz to sí -
tá si idô szak vé gé re, legalább 30 na ppal az évforduló
elôtt mond ha tó fel. Fel mon dás ese tén a biztosító koc -
ká zat vi se lé se a biz to sí tá si idô szak utol só nap já nak
24. órá já val meg szû nik.

6.2. érdekmúlás
A biz to sí tott gép jár mû tu laj don jo gá nak vagy üze mel -
te tési jo gá nak át ru há zá sá val, il let ve a gép jár mû nek a
for ga lom ból tör té nô ide ig le nes vagy vég le ges ki vo ná -
sá val je len szer zô dés meg szû nik, a koc ká zat vi se lés
utol só nap ja az adott vál to zás nap ja.

6.2.1. Amennyi ben a szer zô dés ha tá lya alatt a biz to sí tá si
ese mény be kö vet ke zé se bár mely ok ból le he tet len né
vált, a szer zô dés az ese mény be kö vet ke zé se nap já -
nak 24. órá já val szû nik meg.

6.3. 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 nyekre 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 szerzôdô elôzetes felhatalmazása
alapján a biztosító – jelen pont szerinti felhívási kö -
tele zettségének – jogosult a szerzôdô által megadott
e-mail címre küldött értesítés útján eleget tenni.

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.

Ab ban az eset ben, ha a szer zô dés a foly ta tó la gos díj
meg nem fi ze té se kö vet kez té ben szûnt meg, a szer zô -
dô fél a meg szû nés nap já tól szá mí tott száz húsz na pon
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be lül írás ban kér he ti a biz to sí tót a koc ká zat vi se lés
hely re ál lí tá sá ra. 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.

6.4. Elállás
Amennyi ben a szemle a szerzôdô nek, il let ve a biz to -
sí tott nak fel ró ha tó ok mi att az Aján lat tétel nap ját kö -
ve tô 30. na pig nem va ló sul meg, a Biz to sí tó a koc ká -
zat vi se lés meg kez dé sé nek el ma ra dá sa mi att, el áll hat
a szer zô dés tôl. Eb ben az eset ben a biz to sí tás az
Aján lattétel nap já ra vissza me nô le ges ha tállyal meg -
szû nik, a Biz to sí tó az eset le ge sen meg fi ze tett biz to sí -
tá si dí ja kat vissza utal ja a szerzôdô nek.

7.Biztosításiesemények,biztosítottkockázatok

7.1. A biztosító ki zá ró lag az aláb bi BIZ TO SÍ TÁ SI ESE -
MÉNYek ál tal, köz vet le nül oko zott ká rok ra nyújt szol -
gál ta tást.

7.2. Tö rés kár nak mi nô sül a gép jár mû ben bár mi lyen kí vül -
rôl ha tó, hir te len fel lé pô, külsô hatás ál tal ke let ke zett
tö rés, ron gá ló dás, vagy egyéb sé rü lés, ki vé ve a 7.4.
pont sze rin ti üveg ká ro kat.

7.2.1. E Szer zô dé si Fel té te lek vo nat ko zá sá ban nem mi nô -
sül nek tö rés kár nak a gép jár mû el lo pá sá val, ön ké nyes
el véte lé vel, el rab lá sá val, va la mint az e cse lek mé nyek
kí sér le té vel össze füg gés ben ke let ke zett sé rü lé sek.
Ezek lo pás kár nak mi nô sül nek.

7.3. Ele mi  kár nak mi nô sül a gép jár mû vet köz vet le nül ká ro -
sí tó vil lám csa pás, a Mercali-Sieberg táb lá zat alap ján
leg alább 5-ös fo ko za tú nak jel zett föld ren gés, föld csu -
szam lás, kô- és föld om lás, ter mé sze tes üreg, vagy ta -
laj szint alat ti épít mény be om lá sa, leg alább 15 m/s se -
bes sé gû szél vi har, 0,5 mm/perc vagy 30 mm/24 óra
in ten zi tást meg ha la dó fel hô sza ka dás, ár víz, bel víz,
egyéb vízel öntés, jég ve rés, le zú du ló hó tö meg és hó -
nyo más (a to váb bi ak ban: ele mi kár) ál tal oko zott kár.
Tûzkárnak minôsül a biz to sí tott gép jár mû vet ká ro sí tó
tûz vagy rob ba nás ál tal oko zott kár.

7.3.1. E Szer zô dé si Fel té te lek vo nat ko zá sá ban nem mi nô sül
tûz kár nak a gép jár mû el lo pá sá val, ön ké nyes el véte lé -
vel, el rab lá sá val, va la mint az e cse lek mé nyek kí sér le -
té vel össze füg gés ben ke let ke zett tûz. Ez lo pás kár nak
mi nô sül.

7.4. Üveg kár nak mi nô sül bár mi lyen kí vül rôl ha tó, hir te len
fel lé pô, külsô hatás ál tal, ki zá ró lag az elsô-hátsó szél -
vé dô ben, ablaküvegekben és ajtók üve gei ben ke let -
ke zett tö rés, ron gá ló dás vagy egyéb sé rü lés.

7.4.1. E Szer zô dé si Fel té te lek vo nat ko zá sá ban nem mi nô sül
üveg kár nak az ab lak tör lô okoz ta kar co lás, az egy be -
épí tett lám pa test nem cse rél he tô üve ge i nek sé rü lé se,
va la mint az üvegtetô sérülése.

7.5. Lo pás - és rabláskár nak mi nô sül a le zárt gép jár mû
vagy a gép jár mû al kat ré sze i nek, tar to zé ka i nak el lo pá -

sa, el rab lá sa, ezek kel össze füg gés ben tör té nô meg -
ron gá lá sa és az ilyen cse lek mé nyek kel, va la mint a
gép jár mû ön ké nyes el véte lé vel össze füg gés ben ke -
let ke zett fi zi kai ká ro so dás (a to váb bi ak ban lo pás - és
rabláskár).

8.Díjfizetés

8.1. Abiztosításidíj
A LEN DÜ LET TOP CAS CO BIZ TO SÍ TÁS szerzô dés -
kötéskori díjának meg ál  la pí tá sa a biz to sí tás ak tu á lis
DÍJ SZA BÁ Sában meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik.

8.1.1. A cas co biz to sí tás meg kö té se kor igény be ve he tô
KED VEZ MÉNYeket és az al kal ma zott PÓT DÍJakat a
min den ko ri, ha tá lyos Díj sza bás tar tal maz za.

8.2. Abiztosításidíjmegfizetése
A biz to sí tás éves dí jú, a fe lek meg ál la pod hat nak a díj
ne gyed éves, fél éves rész le tek ben tör té nô meg fi ze té -
sé ben is.

8.2.1. Ne gyed éves, fél éves, éves díj fi ze té si gya ko ri ság ese -
tén a díj rész let, il let ve a díj an nak az idô szak nak az
el sô nap ján ese dé kes, amely re vo nat ko zik. Az ese dé -
kes biz to sí tá si dí jat az ese dé kes ség napjáig, legfel-
jebb még az ese dékességtôl számított 30 napig le het
meg fizetni.

8.2.2. A biz to sí tás el sô dí ja a kockázatviselés megkez dé sé -
nek napján ese dé kes.

8.2.3. Amennyi ben a koc ká zat vi se lés meg kez dé se (díj fi ze -
tés kez de te) és a szer zô dé sen meg je lölt év for du ló kö -
zött 60 nap vagy an nál rö vi debb idô van, a biztosítás
megkötésekor az elsô két biztosítási idôszak díját
együtt határozza meg a biztosító. Amennyiben az év -
fordulót követô en nincs új hatályos díjszabása a bizto -
sítónak, akkor az elsô és a második idôszak éves díja
meg egye zik. Amennyiben az elsô évfordulót köve tô -
en már a következô naptári évre vonat ko zó díj szabás
lesz hatályban, ak kor a koc ká zat vi se lés meg kez dé sé -
nek évé ben ha tá lyos Díj sza bás alap ján szá mít juk az
el sô év for du ló ig lé vô na pok ra a dí jat, míg az elsô év -
for du ló tól már a kö vet ke zô ha tá lyos Díj sza bás alap ján
szá mol ja a biztosító a dí jat a második évfordulóig.

8.3. Abiztosításidíjváltozásaabiztosításiidôszakközben
A biztosított gépjármû használati jellegének vagy a
Szerzôdésben vállalt kockázati viszo nyok nak a meg -
vál tozása díjmódosítást eredményez, amelyet a bizto -
sító a bejelentést köve tôen érvényesít a változás
napjától kezdôdô hatállyal.

8.3.1. Jelen casco biztosításnak nincs önálló, évente válto -
zó, a cas co szerzôdés káralakulása alap ján nyújtott
kármentességi kedvezménye (nincs bónusza).

8.4. A biztosítót megilletô díj a szerzôdés érdekmúlása
esetén
Amennyiben a biz to sí tá si szer zô dés a tu laj don vi szo -
nyok ban vagy a for gal mi en ge dély be be jegy zett üzem -
ben tartó sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás mi att
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szû nik meg, a biztosítót az érdekmúlás napjáig járó díj
illeti meg.

8.4.1. Amennyi ben a biz to sí tá si szer zô dés a biz to sí tá si ese -
mény be kö vet ke zé se mi att szû nik meg, a biztosítót a
tel jes biz to sí tá si idô szak ra vo nat ko zó díj meg il le ti, amit
a biztosító a ki fi ze tendô kár té rí té si összeg bôl le von hat.

8.5. Díjmódosításaévfordulókor
A Biz to sí tó jo go sult ar ra, hogy a költ sé ge ket és szol -
gál ta tást be fo lyá so ló té nye zôk, így kü lö nö sen:

• a biz to sí tá si szol gál ta tá sát érin tô köz ter hek,
• az al kat rész árak, 
• a szer viz dí jak, vagy

a ve szély kö zös ség kár gya ko ri sá gá nak, il let ve át lag -
ká rá nak az év for du lót meg elô zô 1 éves idô szak ban
be kö vet ke zett, je len tôs - leg alább 20% -ot meg ha la dó
mér té kû – meg emel ke dé se ese tén, a meg vál to zott
kö rül mé nyek kel ará nyos, de leg fel jebb 50%-os díj -
eme lés re ja vas la tot te gyen, a kö vet ke zô biz to sí tá si
idô szak ra vo nat ko zó ha tállyal.

A biztosító kö te les írás ban ér te sí tést kül de ni a szer zô -
dô nek a mó do sí tott díj ról, leg alább 50 nap pal az új biz -
to sí tá si idô szak kez de te elôtt. A biztosító a szerzôdô
részére ügyfélszolgá la ta segítségével is lehetôséget
nyújt a mó dosított díj megismeréséhez.

8.6. Amennyi ben a szerzôdô a biztosító ál tal ja va solt, mó -
do sí tott dí jat írásban visszautasítja, a szer zô dés a fel -
mon dás sza bá lya i nak meg fe le lô en (lásd 6.1.) év for -
du ló ra meg szûnik.

8.7. A szerzôdô a biztosító fe lé je lez he ti a szer zô dés sel
kap cso la to san a díj fi ze té si gya ko ri ság ra, a díj fi ze tés
mód já ra, az ön rész mér té ké re vo nat ko zó mó do sí tá si
igé nyét.

A biz to sí tó a díj fi ze tés mód já ra, a díj fi ze tés gya ko ri sá -
gá nak mó do sí tá sá ra, vagy az ön rész mér té ké nek
meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó igényt leg ko ráb ban a
vá lasz tott (új) gya ko ri ság sze rin ti, so ron kö vet ke zô díj -
fi ze té si idô szak el sô nap já tól tel je sí ti, ha az igény azt
meg elô zô en leg alább 30 nap pal ko ráb ban be ér ke zik.

Az ön rész mér té ké nek csök ken té sé re irá nyu ló mó do -
sí tá si igény ese tén a biztosító kér he ti a gép jár mû meg -
szemlézését.

9.Aszerzôdôésabiztosítottközlési
ésváltozás-bejelentésikötelezettsége

9.1. A szerzôdôt és a biztosítottat KÖZ LÉ SI KÖ TE LE -
ZETT SÉG ter he li, mely nek ér tel mé ben a szer zô dés -
kö tés kor kö te le sek a biz to sí tás el vál la lá sa szem pont -
já ból lé nye ges min den olyan – így töb bek kö zött a
gép jár mû ál la po tá val, a gép jár mû hasz ná la tá val kap -
cso la tos – kö rül ményt a biztosító val kö zöl ni, ame lye -
ket is mer tek vagy is mer ni ük kel lett. A biz to sí tó írás ban
kö zölt kér dé se i re adott, a va ló ság nak meg fe le lô vá la -
szok kal a szer zô dô fél köz lé si kö te le zett sé gé nek ele -

get tesz. A kér dé sek meg vá la szo lat la nul ha gyá sa ön -
ma gá ban nem je len ti a köz lé si kö te le zett ség meg sér -
té sét.

9.2. A szerzôdô nek és a biztosított nak VÁL TO ZÁS-BE JE -
LEN TÉ SI KÖ TE LE ZETT SÉ GE van. Az Aján la ttétel
so rán, illetve az Ajánlat mel lék le te i ben, va la mint a
Köt vény ben fel tün te tett – kü lö nö sen az alább fel so rolt
– ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá so kat írás ban, 5
na pon be lül be kell je len te ni a biztosító nak.
Így be kell je len te ni:

a) min den, az Aján la ttétel során megadott, illetve az
Ajánlat mellékleteiben, vagy a Köt vény ben sze rep -
lô név, lak cím-, székhely címének, sze mé lyes ada -
tának meg vál to zá sát,

b) a gép jár mû rend szá má nak, al váz szá má nak, mo -
tor szá má nak meg vál to zá sát,

c) a gép jár mû mû sza ki tu laj don sá ga i nak (pl. haj tó -
anyag), fel sze relt sé gé nek/fel épít mé nyé nek meg -
vál to zá sát,

d) a gép jár mû tu laj don jo gá ban és üze mel te té si jo gá -
ban be kö vet ke zett vál to zást,

e) a gépjármû használati jellegének megváltozását,
f) a gép jár mû kul csa i nak (ezt he lyet te sí tô elekt ro ni -

kus esz köz nek) da rab szá má ban bár mely ok ból tör -
tént vál to zást – ide ért ve töb bek kö zött az el tû nést,
má so lást,

g) az aj tó zá rak, a kor mány zár vagy a ri asz tó, il let ve
lopásgátló szer ke zet cse ré jét,

h) a gép jár mû for ga lom ból tör té nô ide ig le nes vagy
vég le ges ki vo ná sát,

i) azt, hogy a gép jár mû vet kár té rí tés vagy egyéb kö -
te le zett ség biz to sí té ka ként le kö töt ték,

j) a biztosítás megkötésekor záradékba foglalt sé rü -
lés kijavítását,

k) amennyiben a biztosított személy jelen szerzôdés-
ben biztosított gépjármûvel kapcsolatos kárigényét
más biztosítási szerzôdés alapján is érvényesíteni
kívánja.

9.3. A köz lés re il le tô leg vál to zás-be je len tés re irá nyu ló kö -
te le zett ség meg sér té se ese té ben a biztosító szol gál -
ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be, ki vé ve, ha a szer zô -
dô fél bizonyítja, hogy az el hall ga tott vagy be nem je -
len tett kö rül ményt a biztosító a szer zô dés kö tés kor
ismer te, vagy az nem ha tott köz re a biz to sí tá si ese -
mény be kö vet kez té ben.

9.4. A köz lés re és változásbejelentésre 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 hi vat koz hat olyan kö rül mény re,
ame lyet bár me lyi kük el mu lasz tott a biz to sí tó val kö zöl -
ni, no ha ar ról tud nia kel lett, és az köz lés re vagy be je -
len tés re kö te les lett vol na.

9.5. Amennyi ben a szer zô dés több va gyon tárgy ra vo nat -
ko zik, és a köz lé si vagy változásbejelentési kö te le zett -
ség meg sér té se ezek kö zül csak egye sek kel össze -
füg gés ben me rül fel, a biz to sí tó a köz lés re vagy a vál -
to zás be je len té sé re irá nyu ló kö te le zett ség meg sér té -
sé re a töb bi va gyon tárgy ese tén nem hi vat koz hat.
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10.Kizárások

10.1. A biztosító nem te kin ti biz to sí tá si ese mény nek (lásd
7. pont) és emi att nem nyújt szol gál ta tást (kár ki fi ze -
tést):

a) azok ra a ká rok ra, ame lyek fel ke lés, tün te tés, za var -
gás, sztrájk, ter ror cse lek mény, há ború kö vet kez té -
ben ke let kez tek, füg get le nül at tól, hogy az em lí tett
ese mé nyek hi va ta los for má ban (pl. en ge dély, had -
üze net) zaj lot tak le,

b) ra di o ak tív su gár zás ál tal oko zott ká rok ra,
c) a nem ba le se ti jel leg gel be kö vet ke zett ká ro so dá -

sok ra (töb bek kö zött mû sza ki hi ba, sze re lés, el -
hasz ná ló dás, fa gyás stb.),

d) a motor által beszívott víz okozta károkra,
e) a vontatás közben bekövetkezett sérülésekre,
f) a gép jár mû ben szál lí tott gyú lé kony, rob ba nó, ma ró,

kor ro dá ló anya gok ál tal elô idé zett, vagy ál ta luk sú -
lyos bí tott ká rok ra (a kár sú lyos bí tás mér té ké nek
meg fe le lô ré szé re),

g) a gépjármû balesetével összefüggô kör nye zet -
szennye zési ká rok ra,

h) a gép jár mû ben mû sza ki hi ba mi att be kö vet ke zett
biz to sí tá si ese mény vo nat ko zá sá ban a mû sza ki hi -
bás al kat ré szek ja ví tá sá ra, cse ré jé re,

i) ha a gépjármûvön en ge dély hez kö tött át ala kí tást
vé gez tek, de a szük sé ges en ge délyt a kár ese mény
elôtt nem sze rez ték meg, és a kár ese mény össze -
füg gés ben van az át ala kí tás sal,

j) a gép jár mû olyan fel sze re lé se i ben ke let ke zett ká -
rok ra, ame lye ket az ér vé nyes jog sza bá lyi elô írá sok
tiltanak, vagy kü lön en ge dély hez köt nek, de a szük -
sé ges en ge délyt a kár ese mény elôtt nem sze rez ték
meg, és a kár ese mény össze füg gés ben van az
elô írá sok meg sze gé sé vel,

k) a gép jár mû bôl sze re lés nél kül ki ve he tô audio be ren -
de zés el lo pá sa mi at ti kár ra,

l) a gép jár mû be tör té nô ki- és be pa ko lás, ra ko dás
köz ben, an nak kö vet kez mé nye ként a gép jár mû ben
és más va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká rok ra,

m) a gépjármûvön szál lí tott tár gyak el moz du lá sa mi att,
a szak sze rût len rög zí tés kö vet kez té ben a gép jár -
mû ben és más va gyon tár gyak ban ke let ke zett ká -
rok ra,

n) a gépjármûben vagy a raktérben elhelyezett esz -
kö zökre, tárgyakra, a gépjármûben ülôk sze mélyes
használati tárgyaira, mindazon tárgyakra, amelyek
nem a gépjármû kötelezô felszereltségéhez tartoz-
nak,

o) a gép jár mû sérülés miatti ér ték csök ke né sé re,
p) a gép jár mû hasz ná lat ki esé se mi att, vagy a gép jár -

mû pót lá sa ér de ké ben fel me rült já ru lé kos ká rok ra,
költ sé gek re (pl.: el ma radt ha szon, bér gép jár mû
igény be vé te le, új gép jár mû be szer zé sé vel kap cso -
la tos költ sé gek),

q) a biztosító ál tal ja vít ha tó nak ítélt al kat rész ki cse ré -
lé se ese tén fel lé pô több let költ ség re,

r) a gép jár mû üzem- és ke nô anya ga i ban ke let ke zett
ká rok ra,

s) a gép jár mû rôl le sze relt al kat ré szek ben, tar to zé kok -
ban ke let ke zett ká rok ra,

t) a gép jár mû ka ros szé ri á ján elhelyezett hir de té se ket,
mat ri cá kat ért ká rok ra,

u) a gép jár mû vet sport esz köz ként va ló hasz ná lat,
vagy ver seny zés so rán ért ká rok ra,

v) a gépjármû közúti közlekedésre való mûszaki alkal -
matlanságával összefüggô károkra (pl. gu mi ab ron -
csok – profilmélység, vagy az idôjárási- és útviszo -
nyoknak nem megfelelô ab roncshasználat miatti –
elégtelensége),

w) a jelen Szerzôdési Feltételek 11. pontjában felso -
rolt személynek nem minôsülô gépjármû vezetô
gon datlanságával összefüggô károkra.

11.Mentesülések

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 kárt 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,

üz letvezetésre jogosult tag juk vagy meg bí zott juk;
vagy

c) a biz to sí tott jo gi sze mély  ügyvezetésének vagy
szak mai vezetésének ve ze tô be osz tá sú tiszt ség vi -
se lô je vagy a biz to sí tott va gyon tárgy ke ze lé sé re jo -
go sí tott tag ja, mun ka vál la ló ja vagy meg bí zott ja
okoz ta.

Men te sül a biztosító szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól, ha bi -
zo nyít ja, hogy a biztosított, illetve a szer zôdô kármegelôzési
vagy kárenyhítési kötelezett sé gét felróhatóan megsértette. A
mentesülés olyan mértékû, amilyen mértékben az összefügg
a kötelezettség megszegésével.

12.Kármegelôzési,kárenyhítésikötelezettség

A szerzôdô fél és a biztosított a kár meg elô zé se ér de ké ben
az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó ma ga tar tást kö te les
ta nú sí ta ni, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi ak ra:

a) kö te les gon dos kod ni a biz to sí tott gép jár mû be épí -
tett va gyon vé del mi be ren de zé se i nek mû kö dô ké -
pes sé gé rôl,

b) kö te les gon dos kod ni az ôri zet le nül ha gyott gép jár -
mû szak sze rû rög zí té sé rôl, az utas tér és a cso mag -
tér szak sze rû le zá rá sá ról,

c) kö te les gon dos kod ni a sé rült, meg ron gá ló dott zá -
rak ké se de lem nél kü li ki ja ví tá sá ról,

d) vagyonvédelemi be ren de zé sek, il let ve az aj tók, ab -
lak üve gek sé rü lé se ese tén kö te les gon dos kod ni a
biz to sí tott gép jár mû biz ton sá gos el he lye zé sé rôl,
tá ro lá sá ról,

e) kö te les meg ôriz ni és biz ton sá gos – jo go su lat lan
sze mé lyek szá má ra ne he zen hoz zá fér he tô – he lyen
tá rol ni a biz to sí tott gép jár mû gyár tó ja ál tal rend sze -
re sí tett, egyéb iránt a szer zô dés meg kö té se kor be
is mu ta tott db-szá mú, ere de ti kul cso kat, továbbá a
gépjármû forgalmi engedélyét,

f)  a tu do más ra ju tást kö ve tô en kö te les ha la dék ta la nul
ér te sí te ni a biz to sí tót a gép jár mû in dí tó kul csá nak
és/vagy for gal mi en ge dé lyé nek el vesz té se ese tén.
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A szerzôdô és a biztosított kö te les a kárt az adott helyzetben
elvárható mó don eny hí te ni, to váb bá a biztosító kár eny hí tés re
vo nat ko zó, alábbi uta sí tá sa it be tar ta ni. Rész le ges lo pás kár
ese tén, to váb bá kül föl dön be kö vet ke zett bár mi lyen kár nál,
kár eny hí té si te vé keny ség (pl.: kül föl dön tör té nô szük ség ja ví -
tás) csak a biztosító val tör tént elô ze tes egyez te tést kö ve tô -
en vé gez he tô, ki vé ve azo kat az ese te ket, me lyek ben a kár -
eny hí tés ér de ké ben vég zen dô te vé keny sé gek el ha lasz tá sa
je len tô sen be fo lyá sol ja a kár eny hí té si te vé keny ség si ke rét.

A kárenyhítés szükséges költségei akkor is a biztosítót ter-
helik, ha a kárenyhítés nem vezetett ered ményre.

13.Akáreseménybejelentése

13.1. Kárbejelentésideje
A szerzôdô nek/biztosított nak a kárt an nak ész le lé sét
kö ve tô en ha la dék ta la nul, de leg ké sôbb 2 mun ka na pon
belül írás ban be kell je len te nie a biztosító nak. A biz-
tosító szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be,
amennyi ben a szerzôdô/biztosított az elô írt kö te le -
zett sé get nem tel je sí ti, és emi att lé nye ges kö rül mé -
nyek ki de rít he tet len né vál nak.

13.2. Kárbejelentésmódja
A be je len tés sze mé lye sen a biztosító ügy fél szol gá la ti
iro dá já ban (1108 Bp., Ve nyi ge u. 3.), telefonon (0036-
1-433-1180/3), faxon (0036-1-433-1182), le vél ben
(le vél cím ugyan az), il let ve elekt ro ni kus úton a
kar@kobe.hu il let ve www.kobe.hu cí men te he tô meg.
A szerzôdô nek/ biztosított nak a tûz kárt a Tûz ren dé -
szeti Hatóságnál, tel jes vagy rész le ges lo pás kárt a
rendôr sé gen is ha la dék ta la nul be kell je len te nie.

13.2.1. Kül föl dön tör tént kár ese ményt is a 13.1. pont ban meg -
adott idôn be lül be kell je len te ni a bizto sí tó hoz. A kár-
bejelentéshez minden esetben csatolni kell a szük ség -
javítás elvégzésének indo koltságát alátámasztó és az
adott kárhelyínen készült, legalább 2 db fény kép fel vé -
telt, amely rôl a gépjármû és a sérülés is egyértelmûen
beazonosítható.

A kár be je len tés alap ján a biztosító kö te les el dön te ni,
hogy hoz zá já rul-e, és ha igen, mi lyen mér té kig a sé -
rült gép jár mû kül föl dön tör té nô szük ség ja ví tá sá hoz,
vagy csak a ha za ér ke zés után, itt hon ja vít ha tó meg a
gép jár mû.

SZÜK SÉG JA VÍ TÁS NAK mi nô sül a gép jár mû moz gás -
ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sa és a köz le ke dés biz ton -
sá gi sza bá lyok nak meg fe le lô üze mel te tés biz to sí tá sa.
Amennyi ben a ja ví tás a biztosító be le egye zé sé nek hi -
á nyá ban még is meg tör té nik, a biztosító a kül föl di és a
ha zai ja ví tás át la gos díj té te lei, al kat rész árai kö zött fel -
me rült több let költ sé get nem té rí ti meg.

13.3. Akárrendezéshezszükségesdokumentumok
A biz to sí tó a szol gál ta tá si igé nyek el bí rá lá sá hoz a
szol gál ta tás ra va ló jo go sult ság, a jog alap, va la mint a
biz to sí tá si szol gál ta tás mér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges do ku men tu mo kat jo go sult be kér ni az
igény érvényesítôjétôl.

13.3.1. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez min den
esetben kötelezôen benyújtandó do ku mentumok:
• tel jes kö rû en ki töl tött, alá írt kár be je len tô lap;
• lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vány má so la ta;
• adó azo no sí tó szá mot iga zo ló do ku men tum má so la ta;
• nem természetes személy biztosított esetén aláírási

címpéldány;
• biztosított gépjármû forgalmi engedélyének másolata;
• a káresemény idôpontjában a gépjármûvet vezetô

személy vezetôi engedélyének máso la ta;
• a biztosított gépjármû törzskönyve, ennek hiá nyá ban

a finanszírozó letéti nyilatkozata.

13.3.2. A bejelentett káresemény speciális körülményeitô füg -
gôen, a fentieken túl biztosító alábbi dokumentumok
benyújtását kéri:

13.3.2.1. Lopás, részlopás, rablás és rongálás károk esetén:
• rendôrségi feljelentés, illetve az eljárás megin dí tá sá -

ról szóló jegyzôkönyv másolata;
• a nyomozást felfüggesztô, illetve megszüntetô

rendôrségi vagy ügyészségi határozat;
• a biztosított jármû forgalomból történô átmeneti

kizárásáról szóló határozat;
• a biztosított jármû vásárlási számlája (amennyiben

rendelkezésre áll);
• a biztosított jármû szervizkönyve (amennyiben ren-

delkezésre áll).

13.3.2.2. Törés-, elemi- és üvegkár miatt bekövetkezett jár -
mû sérülés esetén:
• javítási árajánlat;
• javítási számla, számlarészletezô, alkatrész-beszer -

zési bizonylat;
• javítói meghatalmazás;
• rendôrségi tájékoztató, igazolás vagy határozat;
• tûz- és robbanáskár esetén az eljáró hatóság igazo -

lása vagy az illetékes jegyzô határoza ta, tûzvizsgá -
lati jelentés;

• sérült gépjármû szállíttatása esetén a szállítási
számla és a fuvarlevél;

• tárolás esetén tárolási számla;
• biztonsági, életvédelmi berendezéseket ért kár ese -

tén típusazonos márkaszerviz által kiállí tott beszer -
zési és beszerelési számla.

13.3.2.3. Totálkár esetén:
• javítási árajánlat;
• biztosított jármû szervizkönyve (amennyiben rendel -

kezésre áll);
• biztosított jármû vásárlási számlája (amennyiben

ren delkezésre áll);
• roncsértékesítés adásvételi szerzôdése;
• rendôrségi tájékoztató, igazolás vagy határozat;
• tûz- vagy robbanáskár esetén tûzvizsgálati jelentés.

13.4. A biz to sí tó a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé vel ke -
let ke zô ká rok és költ sé gek té rí té sét a fen ti ek ben rész -
le te zett do ku men tu mok be mu ta tá sán kí vül, to váb bi ok -
ira tok, iga zo lá sok be mu ta tá sá tól nem te szi füg gô vé.

13.5. A fen ti ek ben fel so rolt do ku men tu mo kat min den eset -
ben ma gyar nyel ven kell a biz to sí tó ren del ke zé sé re
bo csá ta ni. Amennyi ben va la mely, a kár igény ér vé nye -
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sí té sé hez szük sé ges do ku men tum ma gyar nyel ven
nem áll ren del ke zés re, an nak for dí tá si költ sé ge az
igény ér vé nye sí tô jét ter he li.

13.6. A biz to sí tó a szol gál ta tá si igény el bí rá lá sá hoz a be -
csa tolt ira to kat, do ku men tu mo kat el len ô riz he ti, il let ve
a kár igény el bí rá lá sá hoz egyéb ira to kat és do ku men -
tu mo kat ma ga is be sze rez het.

13.7. 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 heti 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.

13.8. A biz to sí tott, il le tô leg a ká ro sult – a fen ti ek ben rész le -
te zett do ku men tu mok kö rén túl – jo go sult a ká rok és
költ sé gek egyéb ok má nyok kal, do ku men tu mok kal tör -
té nô iga zo lá sá ra is a bi zo nyí tás ál ta lá nos sza bá lyai
sze rint an nak ér de ké ben, hogy kö ve te lé sét ér vé nye -
sít hes se.

13.9. A biz to sí tott gép jár mû el tu laj do ní tá sa ese tén át kell
ad ni a biz to sí tó ré szé re va la mennyi – a szer zô dés
meg kö té se kor rög zí tett da rab szá mú – in dí tó kul csot,
to váb bá a jár mû nyi tá sá hoz, in dí tá sá hoz szük sé ges
egyéb tar to zé kok (kul csok, in dí tó kár tya, ri asz tó- vagy
lopásgátló be ren de zés mû köd te té sé hez szük sé ges
esz kö zök, táv irá nyí tók), audio be ren de zé sé nek el lo -
pá sa ese tén az el tu laj do ní tott be ren de zés lo pás el le -
ni vé del mét szol gá ló, le ve he tô al kat ré szét.

13.10. Kárfelvétel
A kár be je len tést kö ve tô en a biztosító kár szem lét vé -
gez a biztosítottal egyez te tett hely szí nen és idô pont -
ban, leg fel jebb a kár be je len tést kö ve tô 5 mun ka na pon
be lül. A sé rült jár mû rôl kár fel vé te li jegy zô könyv és fo -
tók ké szül nek.

14.Elévülés

A szer zô dés bôl ere dô kár té rí té si igé nyek el évü lé si ide je egy
év.

15.Biztosításiszolgáltatások

15.1. A biztosított gépjármû káresemény idôpontjában
fennállóértékénekmegtérítése(TOTáLKáR)
A gép jár mûnek a kár idôpontjában fennálló értéke a
ma gyar or szá gi Eurotax vagy DAT ka ta ló gus vé teli ára
alap ján szá mí tott ér ték, mely be a biz to sí tás meg kö té -

se kor rög zí tett elôz mény ká rok és az Eurotax vagy
DAT érté ke lé si módszertana szerint számított korrek -
ci ók is be szá mí tás ra ke rülnek. A biztosító szolgálta -
tási kötelezettségének alapja a gép jár mû káridôponti
értéke, az új gépjármû beszer zésével kapcsolatos já -
ru lé kos költ sé gek nél kül

a) gaz da sá gi to tál kár ese tén, ami kor a biz to sí tott gép -
jár mû a biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben olyan
mér ték ben ká ro so dik, hogy hely re ál lí tá sa nem gaz -
da sá gos, vagy a Biztosító által teljesítendô szolgál-
tatás (a vonatkozó önrész figyelembevétele nélkül
tekintett) össze ge eléri vagy meghaladja a kár idô -
ponti érték 80%-át,

b) mû sza ki to tál kár ese tén, ami kor a biz to sí tott gép -
jár mû a for ga lom biz ton sá g kö ve tel mé nyei nek meg -
fe le lô en nem ál lít ha tó hely re,

c) ha a biz to sí tott gép jár mû vet el lop ták, vagy el ra bol -
ták és az nem ke rült meg.

15.1.1. Ha a to tál kárt elô idé zô tö rés kár biz to sí tá si ese mény az
új ál la pot ban elô ször Ma gyar or szá gon for ga lom ba
he lye zett, el sô tu laj do nos bir to ká ban lé vô gép jár mû
for ga lom ba he lye zé sé tôl szá mí tott 3 hó na pon (90 na -
pon) be lül kö vet ke zik be, a biztosító a vé tel ko ri szám -
la ér té ket – a bizto sí tott gépjármû felszereltségétôl
függôen – té rí ti meg a ma rad vány ér ték (15.2.) fi gye -
lem bevé te lé vel.

15.2. Maradványérték(RONCSéRTéK)
A biztosító a 15.1. pont sze rint megállapított kár idô -
ponti értékbôl minden esetben levonja a gépjármû
ma rad vány (roncs) ér té két. A bizto sító a ron csot nem
ve szi át.

15.2.1. A roncs for ga lom ból va ló ki vo ná sá hoz a biztosító elô -
ze tes hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Amennyi ben a for ga -
lom ból va ló ki vo nás a biztosító írás be li hoz zá já ru lá sa
nél kül tör té nik meg, a biztosító a roncs ér té ket úgy ál -
la pít ja, meg, mint ha a for ga lom ból va ló ki vo nás nem
tör tént vol na meg.

A ma rad vány ér té ké nek meg ál la pí tá sa úgy tör té nik,
hogy a biztosító a ma rad vány ér té ké re vo nat ko zó an
leg alább két együtt mû kö dô part ne ré tôl ár aján la tot kér.

15.2.2. A gép jár mû tu laj do no sá nak le he tô sé ge van a ma ga -
sabb vé te li aján la tot be nyúj tó partner ré szé re el ad ni a
ron csot, meg is tarthatja, vagy maga is értékesítheti
azt. A biztosító által telje sí tett kár térítési összeg a gép -
jármû káridôponti értékének a magasabb összegû vé -
te li aján  lat sze rinti ér té kkel csökkentett különböze té bôl
kerül megállapításra, az önrész érvényesí té sét köve -
tôen.

15.3. Agépjármûhelyreállításiköltségeinektérítése(JAVÍT-
HATÓKáROK)
A biz to sí tó meg té rí ti a gép jár mû ben a biz to sí tá si ese -
mény kö vet kez té ben ke let ke zett fi zi kai ká ro so dá sok
ha zai ja ví tó mû hely ben el vég zett, szak sze rû hely re ál -
lí tá sá nak szám lá val iga zolt költ sé gét az aláb bi ak sze -
rint:



19

S z e r z ô d é s i  f e l t é t e l e k

a) Ja ví tá si, hely re ál lí tá si költ ség:
• iga zol ha tó an ere de ti és új be épí tett al kat ré szek ese -

tén, a már ka ke res ke dôi há ló zat brut tó kis ke res ke -
del mi al kat rész ára it té rí ti  biz to sí tó.

• után gyár tott, vagy bon tott al kat ré szek be épí té se ese -
tén, az új al kat rész árá nak 50%-át té rí ti a biz to sí tó.

b) Fé nye zô anyag:
• a ja ví tói gya kor lat ban al kal ma zott kal ku lá ci ós rend -

sze rek alap ján meg ha tá roz ha tó összeg ben té rí ti a
biz to sí tó.  

c) Mun ka díj:
• a ja ví tói gya kor lat ban al kal ma zott kal ku lá ci ós rend -

sze rek alap ján meg ál la pít ha tó nor ma idôk mér té ké ig,
a ja ví tó ál tal ál ta lá no san al kal ma zott, az ügy fe lek
szá má ra is hoz zá fér he tô en kö zé tett rezsióradíjon té -
rí ti a biz to sí tó.

15.3.1. Bi zony la tok hi á nyá ban a fe lek a be csült kár ér ték te -
kin te té ben MEGÁLLAPODÁSt köt het nek.

15.3.2. A biztosító az új al kat ré szek kel tör té nô hely re ál lí tás
költ sé gét csak ab ban az eset ben té rí ti meg, ha a sé -
rült al kat ré szek nem ja vít ha tók.

15.3.3. A biztosító leg fel jebb az új al kat rész ha tá lyos Audatex
ár jegy zék sze rin ti al kat rész árát és a ha zai szer vi zek
adott te rü let re jel lem zô át la gos, ja ví tá si mun ka dí ját
kö te les meg té rí te ni a 15.3.5.–15.3.7. pontok szerint.

15.3.4. A szélvédô cseréjének költ sé gét a biztosító csak
szám la el le né ben té rí ti meg.

15.3.5. AVuLáSMENTESTéRÍTéS
A biztosító 0–5 év kö zöt ti év já ra tú biz to sí tott személy -
gép kocsi ese tén ja ví tás sal hely re ál lítha tó ká rok nál, az
in do kolt ja ví tá si szám la költ sé get tel jes egé szé ben
meg té rí ti, nem von le ér ték emel ke dést (nem al kal maz
avul ta tást), sem az újon nan be épí tett al kat rész, sem
a fé nye zés költ sé gé bôl, kivéve azon elemek javítási
tételeit, amelyek a káresemény elôtt már sérültek
voltak.

15.3.6. A 0–2 év közötti kishaszongépjármûveknél a biztosító
a kopó-forgó alkatrészek kivételével avulásmentes
térítést alkalmaz.

15.3.7. értékemelkedéslevonása
A 2 évnél idôsebb kishaszongépjármûnél és az 5 év -
nél idôsebb használt személygépkocsi nál történt ja ví -
tás nál a biztosító a be épí tett új al kat ré szek árá ból ún.
ér ték emel ke dést von le. Ez azt je len ti, hogy ja ví tá s
ese tén az au tó el hasz nált sá gá tól (ko rá tól, futástelje -
sítményétôl, ak tu á lis mûszaki állapotától) füg gô en az
al kat rész javítási költ sé gét csökkenti a biztosító a le -
cse rélt al kat rész el hasz ná ló dá si fo ká nak meg fe le lô
résszel, és a csökkentett összeget téríti meg.

15.3.8. A gépjármû korának számításánál a biztosító a gyár -
tási évet veszi alapul.

15.3.9. A biztosító a lég zsá kok és a biz ton sá gi övek cse ré jét
ki zá ró lag a biztosító ál tal vég re haj tott szem le után, hi -
va ta lo san mû kö dô szer viz nél tör tént, szám lá val iga -
zolt be szer zés és be sze re lés ese tén té rí ti meg.

15.3.10.A biztosító a javítás ideje alatt, illetve annak befejez -
tével jogosult ellenôrzô szemlét tartani, és a szolgál-
tatás teljesítését ennek eredményétôl függôvé tenni.

15.4. Kártérítéskorlátozása
Amennyi ben egy biz to sí tá si idô sza kon be lül több biz -
to sí tá si ese mény kö vet ke zik be, a biztosító összesíti
a kifizetett szolgáltatásokat, és az összeg nem ha lad -
hat ja meg a biz to sí tott gép jár mûnek az adott biz to sí -
tá si idô szak ban ki szá mí tott ér té két (15.1.)

15.5. Kártérítéskorlátozásaaudio-és/vagy
GPS-berendezéslopás-,rongálásikáraesetén
A gép jár mû audioberendezésének hely re ál lí tá si, vagy
pót lá si költ sé ge cí mén a biztosító csak az elô ze te sen
el vég zett szem le után, a szám lá val iga zolt költ sé get
té rí ti, en nek hi á nyá ban leg fel jebb az audioberende zés
mûszakilag avult ér té két. Utólag beépített berende zé -
sek ese tén a kár té rí tés nem ha lad hat ja meg bizto sí -
tási idô sza  konként a 100.000 Ft-ot.

15.6. Járulékosszolgáltatások
A biztosító meg té rí ti a biz to sí tá si ese mény kö vet kez -
té ben fel me rült in do kolt, egy sze ri szál lí tá si, tá ro lá si,
ôr zé si, költ sé gek szám lá val iga zolt össze gét, leg fel -
jebb 200.000 Ft-os ér ték ha tá rig.

15.7. Egyébszolgáltatások
A biztosító a vég le ges kár összeg ter hé re elôleget fi -
zet het.

15.7.1. Amennyi ben a biztosított a biz to sí tá si szer zô dés meg -
kö té se után a gyártó által rendszere sí tett, ere de ti
(gyári) kul cso kat el vesz ti, vagy azokat eltulajdonítják,
úgy a biztosító a szerviz ben vég zett csere esetén a
kulcs- és zár cse ré vel kap cso lat ban fel me rült, szám lá -
val iga zolt költ sé gek 50%-át meg té rí ti. Zárcsere ese -
tén a kiszerelt eredeti zárgarnitúrát le kell adni a biz-
tosítónak.

15.7.2. Amennyi ben az egy kul csos rend sze rû gép ko csi va la -
me lyik zár be tét je lopás- és rabláskár, vagy annak
kísérlete kap csán sé rül, és emi att szük sé ges sé vá lik
a zár gar ni tú ra cse ré je, úgy a biztosító meg té rí ti a nem
sérült zár be té tek számlával igazolt cse re költ sé gé nek
80%-át. A kiszerelt eredeti zárgarnitúrát le kell adni a
biztosítónak.

15.8. Aszolgáltatásteljesítése

15.8.1. A felmerült kárigényekkel kapcsolatos költ sé ge ket ter -
he lô ál ta lá nos for gal mi adót (ÁFA) a biz to sí tó ki zá ró lag
ab ban az eset ben té rí ti meg, ha a biz to sí tott nem jo -
go sult az ÁFA vissza igény lés ére.

15.8.2. A biz to sí tó a ke let ke zett kár, il let ve a fel me rült költ sé -
gek té rí té sé vel kap cso la tos ÁFA-kö te les szol gál ta tá -
sá nak el len ér té ke (anyag-, ja ví tá si-, il let ve hely re ál lí tá -
si költ ség) után az ál ta lá nos for gal mi adó mér té ké nek
meg fe le lô össze get ki zá ró lag csak olyan szám la alap -
ján té rí ti meg, ame lyen kü lön fel tün te tés re ke rül az
ÁFA össze ge, vagy amely bôl ez ki szá mít ha tó.

15.8.3. A biztosító szol gál ta tá sát a kár ren de zés hez szük sé -
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ges utol só irat be ér ke zé sét kö ve tô 15 mun ka na pon
be lül tel je sí ti. A biztosító a kár té rí té si össze get a gép -
jár mû tu laj do no sá nak, il let ve a szer zô dés ben meg ne -
ve zett, a szol gál tatás jogosultjaként nyilvántartott sze -
mélynek fi ze ti ki, a szer zô dés ben sze rep lô eset le ges
összegszerû kor lá to zá sok fi gye lem be vé te lé vel.

15.8.4. A biz to sí tó ál tal tör tént kár ki fi ze tés a biz to sí tó adott
biz to sí tá si idô szak ra vo nat ko zó eset le ges to váb bi szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gét nem be fo lyá sol ja, a 15.4.
pont ban hi vat ko zott kor lá to zás al kal ma zá sa mel lett.

16.Önrészesedés

16.1. A kár ese mé nyen ként meg ál la pí tott kár összeg bôl a
szer zôdô ál tal vá lasz tott és a Köt vény ben rög zí tett
mér té kû %-os, il let ve Ft-ban meg ál la pí tott ön rész kö -
zül a ma ga sab bi kat a biztosított ma ga vi se li (ÖN RÉ -
SZE SE DÉS).

16.2. A fo rint összeg ben meg ha tá ro zott ön részt el nem érô
kár igé nye ket a biztosító nem té rí ti meg.

16.3. Az ön részesedés mér té két a Biztosítási Kötvény tar -
tal maz za.

16.4. Eltérôönrészesedésûkártérítés

16.4.1. A biztosító a kár mér té ké tôl füg get le nül általános eset -
ben 10%-os mértékû ön ré sze se dést von le a kár té rí -
té si összeg bôl az üveg cse ré jé vel hely re ál lí tott üveg -
kár (7.4.) ese tén az alábbi speciálsi esetek kivételé vel.

16.4.2. A szélvédô cseréje nélkül elvégezhetô, javítással
helyreállítható üvegkárok esetén a Biztosító nem von
le önrészesedést.

16.4.3. Amennyi ben a szél vé dô – a biztosított hoz zá já ru lá sá -
val vég zett – után gyár tott al kat résszel tör té nô cse ré -
jé nek ÁFÁ-t is tar tal ma zó költ sé ge nem ha lad ja meg
az im por tôr vagy a gyár tó ál tal szük ség sze rûn elô írt,
il let ve fel hasz nált al kat ré szek (se géd anya gok), va la -
mint a ja ví tás hoz szük sé ges át lag óra dí jak alap ján
szá molt mun ka díj költ sé gek össze gé nek 75%-át, a
Biz to sí tó nem von le ön ré sze se dést.

16.5. Amennyi ben a biz to sí tá si ese mény  kö vet kez tében
csak szál lí tá si, tá ro lá si vagy men té si költ sé g merül fel,
a biztosító a szám lá val iga zolt költ ség bôl – a válasz-
tott szá za lékos ön rész le vo ná sa után – ma xi mum
200.000 Ft-ig té rít.

16.6. A 15.7.1.–15.7.2. pontokban, a zárak/kulcsok cseré jé -
re vonatkozó térítési összegbôl a biztosító nem von le
önrészesedést.

17.Visszakövetelésijog

17.1. A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig meg té -
rítési igény illeti meg a károkozóval szem ben, kivéve,
ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élô
hozzátartozó.

17.2. Amennyi ben az el lo pott vagy el ra bolt biz to sí tott gép -
jár mû vagy an nak al kat ré szei a kár ki fi ze tés után meg -
ke rül tek, a biztosított/kedvezményezett azok ra igényt
tart hat, eb ben az eset ben azon ban kö te les a biztosító
ál tal ki fi ze tett ösz sze get a biztosító nak vissza fi zet ni. A
biz to sí tott gép jár mû vagy an nak al kat ré szei meg ke rü -
lé sé rôl a biztosított/kedvezményezett ha la dék ta la nul
kö te les ér te sí te ni a biztosítót, és 30 na pon be lül nyi -
lat koz ni, hogy a meg ke rült biz to sí tott gép jár mû re vagy
an nak al kat ré sze i re igényt tart-e. Amennyi ben ezt az
elô írt idôn be lül nem te szi meg, úgy a biz to sí tott gép -
jár mû vagy an nak al kat ré szei fe let ti ren del ke zé si jog,
mint tör vé nyi en ged mé nyest, a biztosítót il le ti meg.

17.3. Ha az el lo pott vagy el ra bolt gép jár mû a kár összeg ki -
fi ze té se elôtt ép ség ben meg ke rül, a biztosító az ön rész
le vo ná sa mel lett meg té rí ti a gép jár mû szerzôdô höz/
biz tosított hoz tör té nô vissza szál lí tá sá nak in do kolt
költ sé gét, ma xi mum 100.000 Ft-ig.

18.Egyébrendelkezések

18.1. Je len Szerzôdési Feltételekben nem sza bá lyo zott
kér dé sek ben a 6:63. § (5) be kez dés kivé telével a Pol -
gá ri Tör vény könyv, to váb bá a ha tá lyos ma gyar jog
sza bá lyai az irány adók.

18.2. 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 panasz iro dá -
já hoz le het be nyúj ta ni, szóban (személyesen, telefo -
non) vagy írásban (személyesen vagy más által át -
adott irat útján, postai 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

18.3. 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 sai 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 a 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 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
Le ve le zé si cím: H-1525 Bu da pest, Pf. 172.
Telefon: +36-1-489-9700
Ügyfélszolgálati telefon: +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 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.

18.4. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése ese -
tén az MNB-hez lehet fordulni panasszal.

Levelezési cím: H-1534 Budapest, BKKP, Pf. 777.
Telefon: +36 (80) 203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
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18.5. 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 a fogyasztónak nem
minôsülô fél csak bírósághoz for dul hat.

18.6. A biz to sí tó fe lü gye le ti szer ve a Magyar Nemzeti Bank
(MNB).

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

18.7. 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 -
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.

18.8. 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 tá si 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.

18.9. A 18.8. 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.

18.10. 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.

18.11. 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 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.

18.12. Je len szer zô dés kap csán az ügy fél sze mé lyes ada tai -
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.

18.13. 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.

18.14. 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.

18.15. 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 tási 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.

18.16. 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,
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k) a vi szont biz to sí tó val, a csoport másik vállal ko zá 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 kinte 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 -
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 gítô 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 részle 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.

18.17. 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.

18.18. A biz to sí tó vagy a vi szont biz to sí tó a nem zet biz ton sági
szol gá lat, az elôkészítô eljárást folyta tó 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 pszicho -
 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.

18.19. A biz to sí tó a 18.16. il let ve a 18.18. pon tok ban, a Bit.
a 137. §-ban, a 138. §-ban és a 140. §-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.

18.20. 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.

18.21. 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.

18.22. 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
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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.

18.23. 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 sítá 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.

18.24. 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 adatok 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.

18.25. 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 -
adása.

18.26. 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.

18.27. A Bit. 149. § (1) alap ján a biz to sí tó (továbbiakban:
meg keresô 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.

18.28. 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.

18.29. A Bit. 150. § alap ján a biz to sí tók je len biz to sí tá si szer -
zô dés vo nat ko zá sá ban – a ve szély kö zös ség ér de ke i -
nek a meg óvá sa ér de ké ben – 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 ki szû rése cél já ból kö zös adat bá zist (a to váb bi ak -
ban: Adat bá zis) hoz hat nak lét re, amely tar tal mazza

a) a szer zô dô sze mély azo no sí tó ada ta it;
b) a biz to sí tott va gyon tárgy azo no sí tó ada ta it;
c) az a) és b) pon tok ban meg ha tá ro zott szer zô dôt

vagy va gyon tár gyat érin tô ko ráb bi biz to sí tá si ese -
mé nyek re vo nat ko zó ada to kat; és

d) a biz to sí tó meg ne ve zé sét és a biz to sí tást iga zo ló
ok irat szá mát.

18.30. A biz to sí tó a 18.29. pont ban meg ha tá ro zott ada to kat
az adat ke let ke zé sét kö ve tô har minc na pon be lül to -
váb bít ja az Adat bá zis ba.

18.31. A biz to sí tó – 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 és a vissza élé sek meg aka -
dá lyo zá sa cél já ból az Adat bá zis ból ada tot igé nyel het.

18.32. Az Adat bá zis ke ze lô je a jog sza bá lyok nak meg fe le lô
igény lés sze rin ti ada to kat nyolc na pon be lül kö te les
át ad ni az igény lô biz to sí tó nak.



24

EASYÁltalánosHáztar tásBiztosítás

18.33. Nem áll fenn a biz to sí tó ti tok tar tá si kö te le zett sé ge az
Adat bá zis irá nyá ban, az Adat bá zis ba va ló adat át adás
vo nat ko zá sá ban, to váb bá az Adat bá zis ke ze lô jét ter -
he lô biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá ra vo nat ko zó kö te le -
zett sé ge a biz to sí tó vo nat ko zá sá ban, amely a jog sza -
bály nak meg fe le lô igény lés sel for dul hoz zá.

18.34. Az Adat bá zis ke ze lô jé nek az Adat bá zis ban ke zelt
ada tok ra vo nat ko zó ti tok tar tá si kö te le zett sé gé re, to -
váb bá a ke zelt ada tok ra vo nat ko zó igény lé sek tel je sí -
té sé re néz ve a biz to sí tá si ti tok ra vo nat ko zó sza bá lyok
meg fe le lô en al kal ma zan dó ak.

18.35. 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.

18.36. 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.

18.37. 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.

18.38. 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.

18.39. 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 letve 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.

18.40. 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.

18.41. 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.

18.42. 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.

18.43. 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.

18.44. 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.

18.45. 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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Gépjármûben ülôk kiegészítô
balesetbiztosításának feltételei

A KöBE Közép-európai Kölcsönös Biz to sí tó Egye sü let (to -
váb bi ak ban: biztosító) vál lal ja, hogy az Len dü let Top Casco
biz to sí tás szerzôdô je ál tal meg fi ze tett biz to sí tá si díj el le né -
ben, a biztosította kat ért és a je len fel té te lek ben meg ha tá ro -
zott biz to sí tá si ese mé nyek be kö vet ke zé se ese tén, az elô re
meg ha tá ro zott biz to sí tá si össze get meg fi zeti a biztosítottak-
nak.

Je len ba le set biz to sí tás a Len dü let Top Casco biz to sí tás ki -
egé szí tô biz to sí tá sa. A cas co szer zô dé si fel té te le i tôl el érô en
sza bá lyo zott kér dé sek ben (ilye nek töb bek kö zött a biz to sí tott
és a ked vez mé nye zett sze mé lye, a ki egé szí tô biz to sí tás
meg szû né si ese tei, a biz to sí tá si ese mé nyek meg ha tá ro zá sa
és az ab ból tör té nô ki zá rá sok és men te sü lé sek, a biztosító
szolgál ta tá sa) a je len ki egé szí tô biztosítás fel té te leiben fog -
lal tak az irány adók.

1.Szerzôdô,biztosított,kedvezményezett

1.1. Szerzôdô: je len ki egé szí tô ba le set biz to sí tás szer zô -
dô je Len dü let Top Casco szer zô dô je.

1.2. Biztosított: je len ki egé szí tô ba le set biz to sí tás a biz to -
sí tott gép jár mû vezetôjére és a gép jár mû  ben utazó
további sze  mé lyek re vo nat ko zik. A biztosító szolgál-
tatására a biztosított jogosult, annak halála esetén a
biztosított tör vényes örököse a szolgáltatások jogo-
sultja (kedvez ményezett).

2.Biztosításlétrejötte,akockázatviseléskezdete

2.1. A ki egé szí tô ba le set biz to sí tás ra aján la tot le het ten ni a
Len dü let Top Casco meg kö té sé vel egyidôben, vagy a
szerzôdés létrejöttét követôen a biztosítás tartama
alatt bármikor.

2.2. A koc ká zat vi se lés a cas co szer zô dés koc ká zat vi se lé -
sé nek kez de té vel egye zik meg.

3.Abiztosításterületiésidôbelihatálya

3.1. Je len ba le set biz to sí tás biz to sí tá si vé del me a biz to sí -
tási díj jal fe de zett idô szak ban áll fenn, a cas co biz to -
sí tá si fel té te lek ben rög zí tett te rü le ti ha tály ra vo nat ko -
zó an.

4.Abiztosításmegszûnése

4.1. Je len ba le set biz to sí tás a cas co fel té te lek ben meg ha -
tá ro zot ta kon túl me nô en meg szû nik:

a) a Len dü let Top Casco biz to sí tás bár mi lyen ok mi -
at ti meg szû né sé vel,

b) an nak a biz to sí tá si idô szak nak az utol só nap ján,
ami korra a szerzôdô, vagy a biztosító biz to sí tá si
év for du ló elôtt leg alább 30 nap pal a je len ki egé szí -
tô biz to sí tá sát írás ban fel mond ja.

4.2. A biz to sí tá si vé de lem a ma ra dan dó egész ség ká ro so -
dás vo nat ko zá sá ban meg szû nik ar ra az adott sze -
mély re vo nat ko zó an, aki nek a ré szé re a biztosító
100%-ot el érô ba le se ti ma ra dan dó egész ség ká ro so -
dás biz to sí tá si össze gét ki fi ze ti.

5.Biztosításiesemények

5.1. Je len ba le set biz to sí tás szem pont já ból ba le set nek mi -
nô sül a biztosított aka ra tá tól füg get le nül, hir te len fel lé -
pô, kül sô be ha tás, mely egész ség ká ro so dást okoz.

5.2. Je len ba le set biz to sí tás szem pont já ból biz to sí tá si ese -
mény nek mi nô sül a biz to sí tott gép jár mû köz úton va ló
köz le ke dé se so rán be kö vet ke zô, a gép jár mû ben ülôk
sze mély sé rü lé sét elô idé zô ba le se ti ese mé ny, il let ve
an nak, a je len fel té te lek ben meg ha tá ro zott, a bizto sí -
tó szol gál ta tá si kö te le zett sé gét ki vál tó kö vet kez mé -
nye, ezek:
• ba le se ti ha lál,
• ba le se ti ma ra dan dó egész ség ká ro so dás,
• ba le se ti ere de tû kór há zi ápo lás.

6.Biztosításiösszeg

6.1. A biz to sí tá si összeg – a biztosító szol gál ta tá sá nak
pénz ben ki fe je zett ér té ke – biz to sí tá si ese mé nyen -
ként, biz to sí tot tan ként és egy szol gál ta tá si egy ség re
(cso mag ra) vo nat ko zó an ke rül meg ha tá ro zás ra.

6.2. A szol gál ta tá si egy sé gek – va la mennyi, az 5.2. pont -
ban fel so rolt biz to sí tá si ese ményt tar tal maz zák, azok
kö zül nem hagy ha tó ki egyik sem és más ese mény
nem emel he tô be he lyet tük – a szerzôdô vá lasz tá sa
sze rint több szö röz he tôk, a több szö rö zés ered mé nye -
ként az ese mé nyen kén ti biz to sí tá si összeg is sze mé -
lyen ként több szö rö zô dik.

7.Abiztosításdíja

7.1. A ba le set biz to sí tás szol gál ta tá si egy sé gen kén ti na pi -
dí ját az aktuális Díj sza bás tar tal maz za.

7.2. A fi ze ten dô díj a szerzôdô ál tal vá lasz tott szol gál ta tá -
si egy sé gek szá má tól, valamint a gép jár mû fé rô he lye -
i nek szá má tól függ, amennyi ben a biz to sí tott gép jár -
mû ben szál lít ha tó sze mé lyek szá ma meg ha lad ja az 5
fôt, a ba le set biz to sí tás dí ja a min den ko ri díj sza bás -
ban fog lal tak sze rint emel ke dik.
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8.Kizárásokésmentesülések

8.1. Arra a sze mély re nem fi ze ti ki a biztosító a biz to sí tá si
szol gál ta tást, aki nek a vo nat ko zá sá ban az aláb bi ki -
zá ró ese mé nyek va la me lyi ke fel me rül, il let ve nem mi -
nô sül bal e set biz to sí tá si ese mény nek, ha – köz vet le -
nül vagy köz ve tett mó don – az aláb bi ak ban fel so rolt
ese mény a kiváltó ok:

a) ön gyil kos ság, 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
biztosított tu dat ál la po tá ra;

b) a gépjármû balesete nélkül, illetve ki- és beszállás
köz ben bekövetkezett személyi sé rü lés, illetve a
gép jár mû ba le se té vel össze füg gés be nem hoz ha -
tó rán du lás és fi cam, sérv, porc ko rong sé rü lés és
a nem ba le se ti ere de tû vér zés;

c) 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;

d) a biztosított fenn ál ló pa to lo gi kus csont szer ke ze ti
el vál to zá sa kö vet kez té ben elô ál ló tö ré sek;

e) a biztosított fenn ál ló bár mely ide gi, vagy el me be li
rend el le nes sé ge el ne ve zés tôl, vagy osz tá lyo zás tól
füg get le nül;

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

g) a biztosított fenn ál ló orthoped, degeneratív jel le gû,
krónikus eredetû el vál to zá sai, 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 kez nek;

h) ha a sérüléshez hasonló, de krónikus eredetû el vál -
tozás áll a háttérben (például gerinc oszlop sérve,
ízületek degeneratív elváltozásai);

i) a biztosított szán dé kos ve szély ke re sé sé bôl ere dô
bal e sete (ki vé ve az élet men tést), ide ért ve az or vo -
si elô írá sok szán dé kos be nem tar tá sá ból szár ma -
zó kö vet kez mé nye ket is;

j) bár mely ka to nai, vagy rend ôr sé gi (ren dé sze ti) szer -
ve zet nél a biz to sí tott gép jár mû hasz ná la ta so rán,
szol gá lat tel je sí tés alatt be kö vet ke zett ba le set;

k) bár mely, a biz to sí tott gép jár mû hasz ná la tá val já ró
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;

l) rob ba nó sze re ket, rob ba nó szer ke ze te ket szál lí tó,
biz to sí tott gép jár mû ba le se te so rán be kö vet ke zett
bal e set;

m) a biz to sí tott gépjármûvön ha tó sá gi en ge dély hez
kö tött át ala kí tás következtében elôálló baleset, ha az
átala kításhoz nem volt meg a szükséges enge dély.

8.2. A biz to sí tá si összeg nem ke rül ki fi ze tés re ar ra az adott
a sze mély re vo nat ko zó an, aki vel szem ben bi zo nyí tást
nyer, hogy a ba le se tet szán dé kos vagy sú lyo san gon -
dat lan, jog el le nes ma ga tar tá sa idéz te elô.

8.3. Sú lyo san gon dat lan ma ga tar tás ál tal oko zott nak mi -
nô sül a ba le set és a biztosító men te sü lé sét ered mé -
nye zi az adott biztosítottra vo nat ko zó an, ha a biztosí-
tott – többek között –

a) szán dé ko san el kö ve tett bûn cse lek mé nye foly tán
vagy az zal össze füg gés ben,

b) ká bí tó sze res vagy it tas (min den ko ri KRESZ sza bá -
lyok nak meg fe le lô mér té kû) ál la po tá val köz vet len
oko za ti össze füg gés ben,

c) jo go sít vány nél kü li ve ze tés, vagy egyéb, a KRESZ
sza bá lyok sú lyos meg sér té sé vel oko za ti össze füg -
gés ben kö vet ke zett be,

d) ha a biztosított a baleset idején nem használt biz -
ton sá gi övet, illetve a sérült gyermek a baleset ide-
jén nem ült gyermek ülésben.

9.Aszolgáltatásiigénybejelentése

9.1. A szol gál ta tá si igényt a ba le setet kö ve tô kettô mun ka -
na pon be lül, írás ban kell be je len te ni a biztosító nak.

9.2. A be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a
biz tosító annyi ban men te sül a szol gál ta tá si kö te le -
zett ség tel je sí té se alól, amennyi ben emi att lé nye ges
kö rül mé nyek ki de rít he tet le nek ké vál tak.

9.3. A biz to sí tó a szol gál ta tá si igé nyek el bí rá lá sá hoz a
szol gál ta tás ra va ló jo go sult ság, a jog alap, va la mint a
biz to sí tá si szol gál ta tás mér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges do ku men tu mo kat jo go sult be kér ni az
igény érvényesítôjétôl.

9.3.1. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez minden
esetben kötelezôen benyújtandó do ku mentumok:

Balesetihalálesetén:
• a biz to sí tott ha lot ti anya köny vi ki vo na ta és a ha lál

okát iga zo ló or vo si, vagy ha tó sá gi bi zo nyít vány;
• kedvezményezetti jo go sult sá got és azonosíthatósá-

got iga zo ló ok ira tok vagy örök lé si bi zo nyít vány, jog -
erôs ha gya ték áta dó vég zés (amennyi ben a ked vez -
mé nye zet tet a szer zô dés ben név sze rint nem ne -
vez ték meg).

Egyébszemélyisérülésesetén:
• TAJ-kártya másolata;
• or vo si dokumentáció, kór há zi zá ró je len tés (kór há zi

ke ze lés ese tén) vagy am bu láns lap má so la ta.

9.3.2. További be kér he tô do ku men tu mok:
• baleseti halál esetén boncolási jegyzôkönyv,

 amennyiben ilyen készült;
• 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);

• a biz to sí tott biz to sí tá si ese ménnyel és a kór elôz mé -
nyi ada tok kal össze füg gô egész ség ügyi do ku men tu -
mai (há zi-, üze mor vo si, a já ró- és fek vô be teg el lá tás
so rán ke let ke zett ira tok, gyógy szer fel hasz ná lást iga -
zo ló ira tok, do ku men tu mok);

• a tár sa da lom biz to sí tá si szerv, vagy más sze mély,
szer ve zet ál tal ke zelt, a biz to sí tá si ese ménnyel, vagy
an nak alap já ul szol gá ló kö rül ménnyel kap cso la tos
biztosítotti ada to kat tar tal ma zó ira tok (a jo go sult ti -
tok tar tás aló li fel men tés hez és adat be ké rés hez
szük sé ges meg ha tal ma zá sa alap ján);
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• a baleset tényét és körülményeit igazoló rendôr ha tó -
sági jegyzôkönyv, vagy más hivatalos jelentés má -
solata, amennyiben ilyen készült.

9.4. A biztosító szük ség ese tén bi zo nyos kér dé sek tisz tá -
zá sá ra ma ga is be sze rez het ada to kat, el ren del he ti a
sé rült sze mély vizs gá la tát. A vizs gá lat költ sé gei a biz-
tosítót ter he lik.

9.5. Bár mi lyen tes ti sé rü lést kö ve tô en a biztosítottnak 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. A biztosító nem fe le lôs azo kért a kö vet kez mé nye -
kért, ame lyek a biztosított 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.

10.Biztosításiszolgáltatások

10.1. Balesetihalál: amennyi ben a biztosított a koc ká zat vi -
se lés ide je alatt olyan ba le se ti ere de tû tes ti sé rü lést
szen ved, 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 365/366
na pon be lül a ha lá lát okoz za, a biztosító ki fi ze ti a biz-
tosított tör vényes örökö sei nek a biz to sí tá si össze get.

10.2. Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodás:
amennyi ben a biztosított a koc ká zat vi se lés ide je alatt
olyan ba le se ti tes ti sé rü lést szen ved, amely köz vet le -
nül és min den egyéb októl füg get le nül a ba le set idô -
pont ját kö ve tô ket tô éven be lül tel jes, 100%-os ma ra -
dan dó egész  ség ká ro so dá sát okoz za, a biztosító ki fi -
ze ti a ba le se ti egész ség ká ro so dás ra meg ál la pí tott,
tel jes biz to sí tá si össze get.

10.2.1. A biztosító az egész ség ká ro so dás 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.
Az egész ség ká ro so dás 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.

10.2.2. A biztosított rész le ges egész ség ká ro so dá sa ese tén a
biztosító az egész ség ká ro so dás ra meg ál la pí tott biz to -
sí tá si összeg nek az egész ség ká ro so dás fo ká val azo -
nos ará nyú há nya dát fi ze ti meg.

10.2.3. Az egész ség ká ro so dás fo kát a Füg ge lék ben sze rep lô
2. sz. táb lá zat ban fog lal ta kat fi gye lem be vé ve a biz-
tosító or vo sa ál la pít ja meg, a tes ti funk ció vesz tés, a
szö vôd mé nyek és a ba leset bôl ere dô egyéb sé rü lé -
sek fi gye lem be vé te lé vel.

10.2.4. A ma ra dan dó egész ség ká ro so dás mér té ké nek meg -
ál la pí tá sa az ál ta lá nos tes ti és szer vi funk ció vesz tés
alap ján tör té nik és füg get len a mun ka ké pes ség el -
vesz té sé nek mér té ké tôl, a biztosított fog lal ko zá sá tól
és egyéb te vé keny sé gé tôl.

10.2.5. A biztosító or vo sát más or vo sok, il le tô leg orvosszak -
értôi tes tü le tek dön té se nem kö ti.

10.2.6. El vesz tés: 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.

10.2.7. 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.

10.2.8. 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.

10.2.9. Ugyan azon ba le set bôl szár ma zó, több faj ta 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 egész ség ká ro so dás ra meg ál la pí tott
tel jes biz to sí tá si össze get.

10.2.10.Azon személyre, aki a baleset elôtt már 100%-os
baleseti maradandó egészségkárosodásban szen ve -
dett, csak a haláleseti összeget fizeti ki a biztosító.

10.2.11.Egy biz to sí tá si év ben több kü lön bö zô ba le set bôl ere -
dô ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sra meg ha tá ro zott
szá za lé kos ér té kek összeg zés re ke rül nek, de az adott
év ben a szol gál ta tás tel jes össze ge nem ha lad hat ja
meg a bale se ti ma ra dan dó egészésgkárodosásra
meg ál la pí tott tel jes biz to sí tá si össze get.

10.2.12.Amennyi ben a biztosító a biztosított ha lá la elôtt már
ma ra dan dó egész ség ká ro so dás cí mén tel je sí tett szol -
gál ta tást, úgy az ugyan azon ba le set bôl be kö vet ke zô
ba le se ti ha lál ese té re járó biz to sí tá si összeg bôl a már
ki fi ze tett egész ség ká ro so dá si szol gál ta tás össze ge
le vo nás ra ke rül és a biztosító csak a kü lön bö ze tet fi -
ze ti ki.

10.3. Balesetikórházinapitérítés: Amennyi ben a biztosított
a koc ká zat vi se lés ide je alatt olyan ba le seti eredetû
tes ti sé rü lést szen ved, amely köz vet le nül és min den
egyéb ok tól füg get le nül kór há zi fek vô be teg ke ze lé sét
ered mé nye zi a ba le set idô pont ját kö ve tô egy éven be -
lül, a biz to sító ki fi ze ti az ak tuá lis biz to sí tá si össze get.
A biztosító legfeljebb 10 napi kórházi tar tóz ko dás ra
fizet térítést.

10.3.1. Je len ba le set biz to sí tás szem pont já ból kór ház nak mi -
nô sül az egész ség ügyi el lá tás or szá gá ban il le té kes
ha tó ság és szak mai fe lü gye let – Ma gyar or szá gon a
ma gyar tisz ti or vo si szol gá lat – ál tal, a ha tá lyos jog -
sza bá lyok nak meg fe le lô mû kö dé si en ge déllyel ren -
del ke zô és kór ház ként nyil ván tar tott egész ség ügyi in -
téz mény, amely ál lan dó or vo si fe lü gye let és irá nyí tás
alatt áll. A kór ház ban töl tött na pok szá mí tá sá nál a fel -
vé tel és az el bo csá tás nap ja egész nap nak szá mít.

10.4. A biztosító szol gál ta tá sa it az igény el bí rá lá sá hoz, il let -
ve a tel je sí tés hez szük sé ges összes irat be ér ke zé se
után, az utol já ra be ér ke zett irat kéz hez vé te lé tôl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül tel je sí ti.
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1.sz.táblázat
Biztosítási szolgáltatások a gépjármûben ülôk kiegészítô balesetbiztosításához

Biztosításiesemény Biztosításiösszeg

1egységre 2egységre 3egységre

Baleseti halál 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Baleseti maradandó rokkantság 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Baleseti kórházi ápolás (napi térítés) 001 000 Ft 0 002 000 Ft 0 003 000 Ft

2.sz.táblázat
A baleseti eredetû egészségkárosodás megállapításának alapjául szolgáló táblázat

Károsodásjellege Egészségkárosodásfoka

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 teljes mûködésképtelensége 65%

Egyik felsô végtag könyökízület alatt való teljes elvesztése,vagy teljes 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%
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Tájékoztatásaszolgáltatóravonatkozóan

Név: KöBE Kö zép-eu ró pai Köl csö nös Biz to sí tó Egye sü let
Szék he lye: 1108 Bu da pest, Ve nyi ge ut ca 3.
Le ve le zé si cí me: 1475 Bu da pest, Pf. 142.
Köz pon ti te le fon szám: 06-1/433-1180
Köz pon ti fax szám: 06-1/433-1181
Köz pon ti e-mail: kobe@kobe.hu
Jo gi for ma: egye sü let
Fô te vé keny ség: biz to sí tás
Nyil ván tar tás ba vé tel rôl szó ló ha tá ro zat szá ma:
9. Pk. 61. 110/1996
Nyil ván tar tá si szám: 01-02-0007283
Nyil ván tar tó bí ró ság: Fô vá ro si Tör vény szék

Tájékoztatásaszolgáltatásravonatkozóan

A szer zô dés lét re jöt té vel a szol gál ta tó biz to sí tá si szol gál ta -
tást nyújt a fo gyasz tó ré szé re. A szer zô dés re a biz to sí tá si te -
vé keny ség rôl szó ló 2014. évi LXXXVIII. tör vényt, a Pol gá ri
Tör vény könyv rôl szó ló 2013. évi V. tör vényt, a táv ér té ke sí tés
te kin te té ben a táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi ága -
za ti szol gál ta tá si szer zô dé sek rôl szó ló 2005. évi XXV. tör -
vényt (to váb bi ak ban Tétv.), va la mint kö te le zô gép jár mû-fe le -
lôs ség biz to sí tá si szer zô dés ese tén a kö te le zô gép jár mû-fe -
le lôs ség biz to sí tás ról szó ló 2009. évi LXII. tör vényt, és an nak
vég re haj tá si ren de le tei vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

A biz to sí tá si szer zô dés re a KöBE Kö zép-eu ró pai Köl csö nös
Biz to sí tó Egye sü let szer zô dé si fel té te lei és az ügy féltá jé koz -
ta tó vo nat ko zik. A szer zô dé si fel té te lek Egye sü le tünk hon lap -
ján el ér he tô ek. A szer zô dé si fel té te le ket, így – töb bek kö zött
– a szol gál ta tás és el len szol gál ta tás, va la mint a fi ze tés és
tel je sí tés fel té te le it a fen ti jog sza bá lyok, va la mint a szer zô -
dé si fel té te lek tar tal maz zák. A fe le ket a szer zô dés lét re jöt tét
meg elô zô idô szak ban ter he lô együtt mû kö dé si és tá jé koz ta -
tá si kö te le zett ség re a ma gyar jog al kal ma zan dó. A szer zô -
dés kö tést meg elô zô tá jé koz ta tás, a szer zô dés kö tés, va la mint
a szer zô dés ha tá lya alatt az ügy fél lel va ló kap cso lat tar tás
nyel ve a ma gyar.

Tájékoztatásaszerzôdésrevonatkozóan

A fo gyasz tó (az a ter mé sze tes sze mély, aki nek a ré szé re –
önál ló fog lal ko zá sa és gaz da sá gi te vé keny sé ge kö rén kí vül
esô cél ból – a szol gál ta tást nyújt ják, to váb bá, aki a szol gál -
ta tás sal kap cso la tos tá jé koz ta tás vagy aján lat (aján la ti fel hí -
vás) cím zett je) a szer zô dést a szer zô dés kö tés nap já tól szá -
mí tott ti zen négy na pon be lül azon na li ha tállyal fel mond hat ja,
amennyi ben an nak tar ta ma meg ha lad ja az egy hó na pot.

A fel mon dá si jog gya kor lá sa ab ban az eset ben te kint he tô ér -
vé nyes nek, ha a fo gyasz tó az er re vo nat ko zó nyi lat ko za tát a

fen ti ha tár idô le jár ta elôtt pos tá ra ad ja, vagy egyéb iga zol ha -
tó mó don – az írás be li ség re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek nek meg fe le lô en – a biz to sí tó nak el kül di. A fel mon dás -
ról szó ló nyi lat ko za tot a biz to sí tó ra vo nat ko zó tá jé koz ta tó
rész ben meg adott le ve le zé si cím re, fax szám ra, vagy elekt ro -
ni kus le ve le zé si cím re szük sé ges el jut tat ni.

Nem il le ti meg a fo gyasz tót a fel mon dá si jog a szer zô dés nek
mind két fél ál ta li tel jes kö rû tel je sí té sét kö ve tô en, amennyi -
ben ez a fo gyasz tó ki fe je zett ké ré se alap ján tör tént.

Tá jé koz tat juk, hogy az azon na li fel mon dás ra nyit va ál ló ha -
tár idô le jár ta elôtt a szer zô dés alap ján szol gál ta tás nyúj tá sát
csak a fo gyasz tó ki fe je zett hoz zá já ru lá sát kö ve tô en kezd het -
jük meg. Amennyi ben a fo gyasz tó ki fe je zett hoz zá já ru lá sát
ad ja, a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se már az azon na li fel mon -
dás ra nyit va ál ló ha tár idô le jár ta elôtt meg kez dô dik. Ha azon -
ban a fo gyasz tó fel mon dá si jo gát gya ko rol ta, úgy a biz to sí tó
ki zá ró lag a szer zô dés nek meg fe le lô en tény le ge sen tel je sí tett
szol gál ta tás ará nyos el len ér té két (a biz to sí tás idô ará nyos dí -
ját) kö ve tel he ti, amennyi ben az azon na li fel mon dás ra vo nat -
ko zó tá jé koz ta tást meg ad ta. A biz to sí tó a fo gyasz tó ál tal
ezen fe lül fi ze tett össze get az azon na li ha tá lyú fel mon dás ról
szó ló nyi lat ko zat kéz hez vé te lét kö ve tô en ha la dék ta la nul, de
leg ké sôbb 30 na pon be lül, a fo gyasz tó pe dig a biz to sí tó ál tal
ki fi ze tett pénz össze get az azon na li ha tá lyú fel mon dás el kül -
dé sét kö ve tô en ha la dék ta la nul, de leg ké sôbb 30 na pon be -
lül kö te les vissza té rí te ni.

Ha az azon na li fel mon dás ra nyit va ál ló ha tár idô a Tétv. 6. §
(6)-(8) be kez dé sei alap ján meg hosszab bo dott, a biz to sí tó a
meg hosszab bí tás idô tar ta ma alatt, az az a tör vény nek meg -
fe le lô tá jé koz ta tás meg adá sá ig tel je sí tett szol gál ta tás el len -
ér té két nem kö ve tel he ti.

A biz to sí tó tá jé koz ta tást nyújt to váb bá, mely sze rint a kö te le -
zô gép jár mû-fe le lôs ség biz to sí tás sal ren del ke zô fo gyasz tók a
biz to sí tó eset le ges fel szá mo lá sa ese tén a Ga ran cia alap hoz
for dul hat nak kár té rí té sért, a nem kö te le zô gép jár mû-fe le lôs -
ség biz to sí tás(ok)ra je len szer zô dés vo nat ko zá sá ban nincs –
az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap és a Befektetôvédelmi
Alap tól el té rô – spe ci á lis ga ran cia alap, vagy más kár té rí té si
le he tô ség.

A biz to sí tá si szer zô dés leg rö vi debb tar ta ma 1 nap. A je len
tá jé koz ta tó ban nem em lí tett egyéb lé nye ges in for má ci ó kat a
tá jé koz ta tó val együtt a fo gyasz tó ál tal el ér he tô biz to sí tá si fel -
té te lek és ügy fél tá jé koz ta tó, va la mint a köt vény tar tal maz za.

Tájékoztatásajogvitaeseténalkalmazandó
eljárásravonatkozóan

Amennyi ben pa na sza me rül ne fel, kér jük, for dul jon írás ban
vagy szó ban a KöBE Kö zép-eu ró pai Köl csö nös Biz to sí tó
Egye sü let ügy fél szol gá la ta i hoz:

Tájékoztató
a távértékesítés keretében kötött

biztosítási szerzôdéshez
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Sze mé lye sen a köz pon ti (1108 Bu da pest, Ve nyi ge ut ca 3.),
va la mint to váb bi ügy fél szol gá la ti iro dák ba;
te le fo non: 06-1/433-1180;
pos tai úton: 1475 Bu da pest, Pf. 142.;
fa xon: 06-1/433-1181;
e-mail-ben: kobe@kobe.hu.

Felügyeletiszervünk

ne ve: Ma gyar Nem ze ti Bank
szék he lye: 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39.
le ve le zé si cí me: 1534 Bu da pest BKKP, Pf. 777.
te le fon szá ma: 06-80/203-776

fax szá ma: 06-1/489-9102
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Tá jé koz tat juk to váb bá, hogy amennyi ben Ön fo gyasz tó, úgy
a Ma gyar Nem ze ti Bank ról szó ló 2013. évi CXXXIX. tör vény -
ben meg ha tá ro zott fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek meg -
sér té se ese tén a biz to sí tónk ál tal meg nem vá la szolt, il let ve
el uta sí tott pa na szá val az MNB-nél fo gyasz tó vé del mi el já rást
kez de mé nyez het, il let ve a Pénz ügyi Bé kél te tô Tes tü let hez
(1525 Bu da pest, BKKP Pf.: 172.) for dul hat, amennyi ben a
ké re lem be nyúj tá sát meg elô zô en biz to sí tónk nál köz vet le nül
meg kí sé rel te a vi tás ügy ren de zé sét vagy ered mény te le nül
mél tá nyos sá gi ké re lem mel élt. Ezen kí vül igé nyé nek ér vé -
nye sí té sé re bí ró sá gi utat is igény be ve het.
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2005. évi XXV. törvény
a távértékesítés keretében kötött

pénzügyi ágazati szolgáltatási szerzôdésekrôl

Atörvényhatálya

1.§ (1) E tör vény ha tá lya a táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött
pénz ügyi ága za ti szol gál ta tá si szer zô dé sek re ter jed ki.

(2) Az olyan pénz ügyi ága za ti szol gál ta tá sok ra irá nyu ló
szer zô dé sek ese té ben, ame lyek egy alapmegállapodás alap -
ján egymást kö ve tô ügy le te ket, vagy azo nos jel le gû, de idô -
ben el kü lön ül ten vég re haj tott mû ve let sort fog lal nak ma guk -
ba, a tör vény ren del ke zé se it csak az alapmegállapodásra
kell al kal maz ni.

(3) Más jog sza bály nak a pénz ügyi ága za ti szol gál ta tá si
szer zô dés ala ki sá gá ra vo nat ko zó elô írá sa it e tör vény ren del -
ke zé sei nem érin tik.

értelmezôrendelkezések

2.§ (1) E tör vény al kal ma zá sá ban:
a)alapmegállapodás: a szol gál ta tó és a fo gyasz tó kö zött

lét re jött olyan meg ál la po dás, amely egy adott idô szak ra vo -
nat ko zó an meg ha tá roz za a meg ál la po dás alap ján a jö vô ben
meg kö ten dô ügy le tek, il let ve mû ve let sor lé nye ges fel té te le it;
b)fogyasztó: az a ter mé sze tes sze mély, aki nek a ré szé re

– önál ló fog lal ko zá sa és gaz da sá gi te vé keny sé ge kö rén kí vül
esô cél ból – a szol gál ta tást nyújt ják, to váb bá, aki a szol gál -
ta tás sal kap cso la tos tá jé koz ta tás vagy aján lat (aján la ti fel hí -
vás) cím zett je;
c) pénzügyi ágazati szolgáltatás: a hi tel in té ze tek rôl és a

pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 2013. évi CCXXXVII. tör vény
ha tá lya alá tar to zó pénz ügyi és ki egé szí tô pénz ügyi szol gál -
ta tás, a biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló tör vény ha tá lya alá
tar to zó biz to sí tá si, biz to sí tás köz ve tí tôi és biz to sí tá si szak ta -
nács adói szol gál ta tás, a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az
áru tôzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tô te -
vé keny sé gek sza bá lya i ról szó ló 2007. évi CXXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Bszt.) ha tá lya alá tar to zó be fek te té si szol -
gál ta tás, be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tô
szol gál ta tás, és az áru tôzs dei szol gál ta tás, va la mint az Ön -
kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról szó ló 1993. évi
XCVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Öpt.) ál tal meg ha tá ro zott tag -
sá gi jog vi szony ke re té ben a pénz tár ta got meg il le tô jo go sult -
sá gok biz to sí tá sa;
d)szolgáltató: aki a c) pont ban meg ha tá ro zott szol gál ta tást

gaz da sá gi vagy szak mai te vé keny sé ge ke re té ben nyújt ja;
e) tartós adathordozó: olyan esz köz, amely a fo gyasz tó

szá má ra le he tô vé te szi a ne ki cím zett ada tok nak az adat cél -
já nak meg fe le lô ide ig tör té nô tar tós tá ro lá sát és a tá rolt ada tok
vál to zat lan for má ban és tar ta lom mal tör té nô meg je le ní té sét;
f) távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szol-

gáltatásiszerzôdés: a c) pont ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá -
sok ra irá nyu ló szer zô dés (ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz -
tá ri tag ság ese té ben a pénz tár ál tal el fo ga dott be lé pé si nyi -
lat ko zat), ame lyet szol gál ta tó és fo gyasz tó köt egymással
szer ve zett táv ér té ke sí tés ke re té ben olyan mó don, hogy a
szer zô dés meg kö té se ér de ké ben a szol gál ta tó ki zá ró lag táv -
köz lô esz közt al kal maz;

g)távközlôeszköz: bár mely esz köz, amely al kal mas a fe -
lek tá vol lé té ben – szer zô dés meg kö té se ér de ké ben – szer -
zô dé si nyi lat ko zat meg té te lé re.

(2) Az (1) be kez dés f)pont ja al kal ma zá sá ban nem mi nô -
sül szer ve zett táv ér té ke sí tés nek egye di szer zô dé sek nek táv -
köz lô esz köz út ján tör té nô meg kö té se.

Afogyasztóktájékoztatása

3.§ (1) A szol gál ta tó a fo gyasz tó szer zô dés kö tés re irá nyu -
ló jog nyi lat ko za tát meg elô zô en – te kin tet tel a szol gál ta tás és
a táv köz lô esz köz jel le gé re –, kel lô idô ben kö te les a fo gyasz -
tót a (2) be kez dés ben fog lal tak ról tá jé koz tat ni.

(2) A szol gál ta tó a kö vet ke zô ada tok ról kö te les tá jé koz ta -
tást ad ni:
a)a szol gál ta tó ra vo nat ko zó an:
aa)a szol gál ta tó cég ne vé rôl (ne vé rôl), szék he lyé rôl, fô te -

vé keny sé gi kö ré rôl, cég jegy zék szá má ról vagy bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé te li szá má ról, a fo gyasz tó val va ló kap cso lat -
tar tás cí mé rôl,
ab)szol gál ta tó – a fo gyasz tó la kó he lye sze rin ti tag ál lam -

ban szék hellyel ren del ke zô – eset le ges kép vi se lô jé nek ne -
vé rôl, cí mé rôl, a fo gyasz tó val va ló kap cso lat tar tá sa cí mé rôl,
ac)szük ség sze rint a szol gál ta tó tól, il let ve a szol gál ta tó -

nak a szer zô dés meg kö té sé ben köz re mû kö dô kép vi se lô jé tôl
el té rô, a fo gyasz tó val üz le ti kap cso lat ban ál ló, a szol gál ta tó
ér de ké ben el já ró köz re mû kö dô ne vé rôl, cí mé rôl, il let ve a
szol gál ta tó val va ló kap cso lat jel le gé rôl,
ad)a szol gál ta tó te vé keny sé gét en ge dé lye zô vagy a szol -

gál ta tót nyil ván tar tó fel ügye lô ha tó ság ne vé rôl, szék he lyé rôl,
ae)a szol gál ta tót nyil ván tar tó szak mai vagy egyéb szer ve -

zet rôl, és a szol gál ta tó nyil ván tar tá si szá má ról;
b)a szol gál ta tás ra vo nat ko zó an:
ba)a szer zô dés tár gyá nak lé nye ges jel lem zô i rôl,
bb) az el len szol gál ta tás ról, be le ért ve a szol gál ta tás hoz

kap cso ló dó egyéb fi ze té si kö te le zett sé ge ket is, il let ve –
amennyi ben az el len szol gál ta tás pon to san nem ál la pít ha tó
meg – a díj kal ku lá ció alap já ról,
bc)az el len szol gál ta tá son kí vü li, a fo gyasz tót ter he lô egyéb

fi ze té si kö te le zett ség (ide ért ve az adó kat) fel me rü lé sé nek le -
he tô sé gé rôl,
bd)a szol gál ta tás hoz kap cso ló dó esz kö zök eset le ges kü -

lön le ges koc ká za ta i ról, va la mint ar ról a kö rül mény rôl, hogy a
szol gál ta tás és el len szol gál ta tás a pi ac in ga do zá sá tól függ,
il let ve ar ról, hogy a múlt be li tel je sí té sek nem je len te nek ga -
ran ci át a jö vô ben vár ha tó tel je sí té sek re néz ve,
be)a meg adott ada tok ér vé nyes sé gé nek eset le ges idô beli

kor lá to zá sá ról,
bf)a fi ze tés és a tel je sí tés fel té te le i rôl,
bg)a táv köz lô esz köz hasz ná la tá nak a fo gyasz tót ter he lô

eset le ges több let költ sé gé rôl;
c)a szer zô dés re vo nat ko zó an:
ca)a 6. §-ban sza bá lyo zott el ál lá si (fel mon dá si) jog ról, il -

let ve an nak fenn nem ál lá sá ról; az el ál lá si (fel mon dá si) jog
gya kor lá sá nak fel té te le i rôl, mód já ról és jog kö vet kez mé nye i -
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rôl, ide ért ve a 8. §-ban fog lal ta kat; to váb bá ar ról a cím rôl
(elekt ro ni kus le ve le zé si cím rôl, te le fax szám ról), amely re a fo -
gyasz tó nak el ál lá si (fel mon dá si) nyi lat ko za tát kül de nie kell,
cb)a szer zô dés leg rö vi debb idô tar ta má ról olyan eset ben,

ami kor a szer zô dés ben fog lal tak tel je sí té sé re fo lya ma to san
vagy is mét lô dô en ke rül sor,
cc)a szer zô dés le já ra ta elôt ti egy ol da lú meg szün te té sé -

nek le he tô sé gé rôl és kö vet kez mé nye i rôl,
cd)a fe le ket a szer zô dés lét re jöt tét meg elô zô idô szak ban

ter he lô együtt mû kö dé si és tá jé koz ta tá si kö te le zett ség re al -
kal ma zan dó jog ról, az elô ze tes tá jé koz ta tás nyel vé rôl,
ce)a szer zô dés kö tés nyel vé rôl, to váb bá a szer zô dés ha tá -

lya alatt az ügy fél lel va ló kap cso lat tar tás – az ügy fél lel egyet -
ér tés ben meg ál la pí tott – nyel vé rôl vagy nyel ve i rôl, va la mint
cf)az eset le ges jog vá lasz tás ról, ki zá ró la gos ha tás kör, il le -

té kes ség ki kö té sé rôl;
d)a jog vi ta ese tén al kal ma zan dó el já rás ra vo nat ko zó an:
da)a szer zô dés bôl ere dô jog vi ták pe ren kí vü li el in té zé sé -

re ren del ke zés re ál ló fó ru mok ról,
db)ar ról, hogy lé te zik-e olyan – az Or szá gos Be tét biz to sí -

tá si Alap tól és a Befektetôvédelmi Alap tól el té rô – spe ci á lis
ga ran cia alap (vagy más kár té rí té si le he tô ség), amely hez a
fo gyasz tó for dul hat.

(3) A szol gál ta tó az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö -
te le zett ség nek egy ér tel mû en, köz ért he tô en és pon to san, az
igény be vett táv köz lô esz köz nek meg fe le lô mó don kö te les
ele get ten ni. A szol gál ta tó kö te les szer zô dés kö té si szán dé -
kát egy ér tel mû vé ten ni.

(4) Ha más jog sza bály – a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta -
tá son túl – a szer zô dés meg kö té se elôtt to váb bi tá jé koz ta tá -
si kö te le zett sé get ír elô, a szol gál ta tó a to váb bi tá jé koz ta tást
is az (1) be kez dés sze rint kö te les a fo gyasz tó nak meg ad ni.

(5) A más jog sza bály ál tal elô írt szer zô dés kö tést meg elô -
zô tá jé koz ta tás meg adá sá val a szol gál ta tó a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott azo nos tar tal mú tá jé koz ta tá si kö te le zett -
sé gé nek is ele get tesz.

(6) A (2) be kez dés aa)–ad),ba)–bb),cb)–cc),ce)–cf) és
da)alpontjában meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás he lyett a pénz -
for gal mi szol gál ta tás ról szó ló 2009. évi LXXXV. tör vény
8–10. §-ában és 29–31. §-ában elô írt tá jé koz ta tást kell meg -
ad ni, ha pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá ra ke rül sor.

(7) A (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás he -
lyett a fo gyasz tó nak nyúj tott hi tel rôl szó ló 2009. évi CLXII.
tör vény 5–7. §-a sze rin ti tá jé koz ta tást kell meg ad ni, ha fo -
gyasz tó nak nyúj tott hi tel nyúj tá sá ra ke rül sor.

(8) A (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás he -
lyett a fo gyasz tó nak nyúj tott hi tel rôl szó ló 2009. évi CLXII. tör -
vény 6. § (6) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tást kell meg ad ni, ha
fi ze té si szám lá hoz kap cso ló dó hi tel ke ret nyúj tá sá ra ke rül sor.

(9) Amennyi ben az egymást kö ve tô ügy le tek, il let ve az azo -
nos jel le gû el kü lön ült mû ve le tek, ame lyek idô be li kap cso lat -
ban áll nak egymással, az 1. § (2) be kez dé sé tôl el té rô en,
alapmegállapodás nél kül ugyan azon fe lek kö zött ke rül nek
vég re haj tás ra, az (1)–(8) be kez dé sek ren del ke zé se it ki zá ró -
lag az el sô ügy let re vagy mû ve let re kell al kal maz ni. Ha egy
év nél hosszabb ide ig nem ke rül sor ügy let vagy azo nos jel -
le gû mû ve let tel je sí té sé re, az ezt kö ve tô ügy le tet vagy mû -
ve le tet új ügy let nek, il let ve egy újabb mû ve let sor el sô mû ve -
le té nek kell te kin te ni, és ar ra az (1)–(7) be kez dé sek ren del -
ke zé se it is mét al kal maz ni kell.

4. § (1) Ha a szol gál ta tó a fo gyasz tó nak te le fo non tesz
szer zô dés kö tés re aján la tot vagy aján lat té te li fel hí vást, an nak
meg té te le elôtt leg alább cég ne vét (ne vét), szék he lyét és te -

le fon szá mát kö te les kö zöl ni, va la mint a fo gyasz tó fi gyel mét
ki fe je zet ten fel kell hív nia szer zô dés kö té si szán dé ká ra.

(2) Te le fo non tett szer zô dés kö tés re vo nat ko zó aján lat vagy
aján lat té te li fel hí vás so rán, ha a fo gyasz tó eh hez ki fe je zet ten
hoz zá já rult, a szol gál ta tó a 3. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak -
tól el té rô en a kö vet ke zôk rôl kö te les tá jé koz ta tást ad ni:
a)a fo gyasz tó val kap cso lat ban ál ló sze mély ne vé rôl és a

szol gál ta tó hoz fû zô dô vi szo nyá ról,
b)a szer zô dés tár gyá nak lé nye ges jel lem zô i rôl,
c)az el len szol gál ta tás ról, be le ért ve a szol gál ta tás hoz kap -

cso ló dó egyéb fi ze té si kö te le zett sé ge ket is, il let ve – amennyi -
ben az el len szol gál ta tás pon to san nem ál la pít ha tó meg – a
díj kal ku lá ció alap já ról,
d)az el len szol gál ta tá son kí vü li, a fo gyasz tót ter he lô egyéb

fi ze té si kö te le zett ség (ide ért ve az adó kat) fel me rü lé sé nek le -
he tô sé gé rôl,
e)a fi ze tés és a tel je sí tés fel té te le i rôl,
f)a 6. §-ban sza bá lyo zott el ál lá si (fel mon dá si) jog ról, il let -

ve an nak fenn nem ál lá sá ról; az el ál lá si (fel mon dá si) jog gya -
kor lá sá nak fel té te le i rôl, mód já ról és jog kö vet kez mé nye i rôl,
ide ért ve a 8. §-ban fog lal ta kat; to váb bá ar ról a cím rôl (elekt -
ro ni kus le ve le zé si cím rôl, te le fax szám ról), amely re a fo gyasz -
tó nak el ál lá si (fel mon dá si) nyi lat ko za tát kül de nie kell,
g)ar ról, hogy a fo gyasz tó ké ré se ese tén to váb bi tá jé koz -

ta tást kap, il let ve ezen to váb bi tá jé koz ta tás jel le gé rôl.
(3) A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta -

tás fo gyasz tó nak nyúj tott hi tel nyúj tá sa ese tén leg alább a fo -
gyasz tó nak nyúj tott hi tel rôl szó ló 2009. évi CLXII. tör vény 6.
§ (1) be kez dés 4–7. pont já ban, 9. pont já ban és 6. § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt ada to kat, a hi tel tel jes össze gét és a tel -
jes hi tel díj mu ta tót egy rep re zen ta tív pél dá val tar tal maz za.

(4) A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta -
tás fi ze té si szám lá hoz kap cso ló dó hi tel ke ret nyúj tá sa ese tén
leg alább a fo gyasz tó nak nyúj tott hi tel rôl szó ló 2009. évi CLXII.
tör vény 6. § (1) be kez dés 4., 7. és 8. pont já ban, to váb bá 6.
§ (6) be kez dés c) pont já ban fog lalt ada to kat tar tal maz za, ha
fo gyasz tó a fi ze té si szám lá hoz kap cso ló dó hi tel ke ret azon -
na li ren del ke zés re bo csá tá sát ké ri.

5. § (1) A szol gál ta tó kö te les a fo gyasz tó ré szé re a fo -
gyasz tó szer zô dés kö tés re irá nyu ló jog nyi lat ko za tát meg elô -
zô en – te kin tet tel a szol gál ta tás és a táv köz lô esz köz jel le gé -
re – kel lô idô ben a táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi
ága za ti szol gál ta tá si szer zô dés re vo nat ko zó szer zô dé si fel -
té te le ket és a 3. § (2) és (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat pa pí -
ron vagy más, a fo gyasz tó szá má ra hoz zá fér he tô tar tós
adat hor do zón ren del ke zés re bo csá ta ni.

(2) Ha a szer zô dés meg kö té se a fo gyasz tó ké ré se alap ján
olyan táv köz lô esz köz út ján tör tént, amely az elô ze tes tá jé -
koz ta tást nem te szi le he tô vé, a szol gál ta tó a szer zô dés meg -
kö té sét kö ve tô en ha la dék ta la nul kö te les az (1) be kez dés
sze rin ti tá jé koz ta tást meg ad ni.

(3) A fo gyasz tó ké ré sé re a szol gál ta tó a szer zô dés fenn ál -
lá sa alatt bár mi kor kö te les a szer zô dé si fel té te le ket pa pí ron
ren del ke zés re bo csá ta ni.

(4) A szer zô dés fenn ál lá sa alatt a fo gyasz tó jo go sult a táv -
köz lô esz köz faj tá ját meg vál toz tat ni, ha ez a meg kö tött szer -
zô dés sel és a szol gál ta tás jel le gé vel össze egyez tet he tô.

Elállási,illetvefelmondásijog

6.§ (1) A fo gyasz tó a szer zô dés tôl – a (2)–(9) be kez dé sek -
ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel – a szer zô dés kö tés nap já tól
szá mí tott ti zen négy na pon be lül in do ko lás nél kül el áll hat.
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(2) Ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá ri tag ság ese té ben
a pénz tár ál tal el fo ga dott be lé pé si nyi lat ko zat te kin te té ben
az el ál lá si jog gya kor lá sá ra nyit va ál ló ha tár idô a be lé pé si
nyi lat ko zat pénz tár ál ta li el fo ga dá sa nap já tól szá mí tott har -
minc nap.

(3) Biz to sí tá si szer zô dés ese té ben a fo gyasz tó a szer zô -
dést a szer zô dés kö tés nap já tól szá mí tott ti zen négy na pon
be lül in do ko lás nél kül azon na li ha tállyal fel mond hat ja.

(4) Élet biz to sí tá si szer zô dés ese té ben a fel mon dá si jog
gya kor lá sá ra nyit va ál ló ha tár idô at tól a nap tól szá mí tott har -
minc nap, ami kor a szol gál ta tó a fo gyasz tót a szer zô dés lét -
re jöt té rôl tá jé koz tat ja.

(5) Ha a fo gyasz tó a 3. § (2) és (4) be kez dé sei sze rin ti tá -
jé koz ta tást az 5. § (2) be kez dé se alap ján a szer zô dés kö tést
kö ve tô en kap ja kéz hez, el ál lá si (fel mon dá si) jo gát az (1)–(4)
be kez dé sek ben meg ha tá ro zott idô pont tól kez dô dô en a tá jé -
koz ta tás kéz hez vé te lé tôl szá mí tott, az (1)–(4) be kez dé sek -
ben meg ha tá ro zott ha tár idô el tel té ig gya ko rol hat ja.

(6) Ha a szol gál ta tó az 5. § (1), il let ve (2) be kez dé se sze -
rin ti kö te le zett sé ge el le né re a fo gyasz tó nak sem mi fé le tá jé -
koz ta tást nem nyújt, a fo gyasz tó el ál lá si (fel mon dá si) jo gát
az (1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott idô pont tól kez dô -
dô en a tör vény nek meg fe le lô tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé tôl
szá mí tott, az (1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ha tár idô,
de leg fel jebb az (1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott idô -
pont tól szá mí tott egy éves jog vesz tô ha tár idô el tel té ig gya ko -
rol hat ja.

(7) Ha a szol gál ta tó az 5. § (1)–(2) be kez dé sei sze rin ti tá -
jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek nem meg fe le lô tar ta lom mal
tesz ele get, a fo gyasz tó el ál lá si (fel mon dá si) jo gát az (1)–(4)
be kez dé sek ben meg ha tá ro zott idô pont tól kez dô dô en a tör -
vény nek meg fe le lô tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé tôl szá mí tott,
az (1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ha tár idô, de leg fel -
jebb az (1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott idô pont tól
szá mí tott há rom hó na pos jog vesz tô ha tár idô el tel té ig gya ko -
rol hat ja.

(8) Ha a szol gál ta tó a fo gyasz tót a 3. § (2) be kez dé sé nek
ca) alpontjában meg ha tá ro zot tak ról nem tá jé koz tat ta, a fo -
gyasz tó el ál lá si (fel mon dá si) jo gát az (1)–(4) be kez dé sek ben
meg ha tá ro zott idô pont tól kez dô dô en a tör vény nek meg fe le -
lô tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé tôl szá mí tott, az (1)–(4) be kez -
dé sek ben meg ha tá ro zott ha tár idô, de leg fel jebb az (1)–(4)
be kez dé sek ben meg ha tá ro zott idô pont tól szá mí tott egy éves
jog vesz tô ha tár idô el tel té ig gya ko rol hat ja.

(9) Nem il le ti meg a fo gyasz tót az e §-ban sza bá lyo zott el -
ál lá si (fel mon dá si) jog:
a)a Bszt. sze rin ti pénz ügyi esz kö zök vo nat ko zá sá ban;
b)az uta zá si és poggyász biz to sí tá sok, il let ve más ha sonló

rö vid idô tar ta mú biz to sí tá sok vo nat ko zá sá ban, amennyi ben
ezek idô tar ta ma nem ha lad ja meg az egy hó na pot;
c)a szer zô dés nek mind két fél ál ta li tel jes kö rû tel je sí té sét

kö ve tô en, amennyi ben ez a fo gyasz tó ki fe je zett ké ré se alap -
ján tör tént.

(10) Az el ál lá si (fel mon dá si) jo got ha tár idô ben ér vé nye sí -
tett nek kell te kin tet ni, ha a fo gyasz tó az er re vo nat ko zó nyi -
lat ko za tát az (1)–(8) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ha tár idô
le jár ta elôtt pos tá ra ad ja vagy egyéb iga zol ha tó mó don a
szol gál ta tó nak el kül di.

7.§ (1) A 6. § nem al kal maz ha tó a tá vol lé vôk kö zött kö tött
szer zô dé sek rôl szó ló 17/1999. (II. 5.) Korm. ren de let 6. §-
ának (1) be kez dé se, va la mint az in gat la nok idô ben meg osz -
tott hasz ná la ti jo gá nak meg szer zé sé re irá nyu ló szer zô dé -
sek rôl szó ló 20/1999. (II. 5.) Korm. ren de let 12. §-ának (1)

be kez dé se alap ján fel bon tott fo gyasz tá si köl csön szer zô dé -
sek re.

(2) A fo gyasz tó 6. § sze rin ti el ál lá si (fel mon dá si) jo gá nak
gya kor lá sa a szer zô dés hez kap cso ló dó azon egyéb tá vol lé -
vôk kö zött kö tött szer zô dést, il let ve táv ér té ke sí tés ke re té ben
kö tött pénz ügyi ága za ti szol gál ta tá si szer zô dést is fel bont ja
(meg szün te ti), amely a szol gál ta tó ál tal vagy egy har ma dik
fél és a szol gál ta tó elô ze tes meg ál la po dá sa alap ján a har -
ma dik fél ál tal nyúj tott szol gál ta tás ra vo nat ko zik.

8.§ (1) Az el ál lás ra (fel mon dás ra) nyit va ál ló ha tár idô le -
jár ta elôtt a szer zô dés tel je sí té se csak a fo gyasz tó ki fe je zett
hoz zá já ru lá sát kö ve tô en kezd he tô meg.

(2) Ha a fo gyasz tó a 6. § sze rin ti el ál lá si (fel mon dá si) jo gát
gya ko rol ta, a szol gál ta tó ki zá ró lag a szer zô dés nek meg fe le -
lô en tény le ge sen tel je sí tett szol gál ta tás ará nyos el len ér té két
jo go sult kö ve tel ni. A fo gyasz tó ál tal fi ze ten dô összeg nem
ha lad hat ja meg a már tel je sí tett szol gál ta tá sért – a szer zô -
dés ben meg ha tá ro zott szol gál ta tás egé szé hez vi szo nyí tot -
tan – ará nyo san já ró össze get, és nem le het olyan mér té kû,
hogy szank ci ó nak mi nô sül jön. A szer zô dés meg kö té sé vel
kap cso la tos szol gál ta tá sok el len ér té ke meg té rít te té sé nek is
csak a tény le ge sen tel je sí tett egyéb, a szer zô dés tár gyát ké -
pe zô szol gál ta tás sal ará nyos mér ték ben van he lye.

(3) A szol gál ta tó csak ab ban az eset ben jo go sult a (2) be -
kez dés sze rin ti összeg kö ve te lé sé re, ha iga zol ja, hogy a fo -
gyasz tó ré szé re a 3. § (2) be kez dé sé nek ca)alpontjában elô -
írt tá jé koz ta tást meg ad ta.

(4) Ha az el ál lás ra (fel mon dás ra) nyit va ál ló ha tár idô a 6.
§ (6)–(8) be kez dé sei alap ján meg hosszab bo dott, a szol gál -
ta tó a meg hosszab bí tás idô tar ta ma alatt, az az a tör vény nek
meg fe le lô tá jé koz ta tás meg adá sá ig tel je sí tett szol gál ta tás
el len ér té két nem kö ve tel he ti.

(5) Ha a szol gál ta tó a tel je sí tést az el ál lá si (fel mon dá si)
ha tár idô le jár ta elôtt a fo gyasz tó elô ze tes hoz zá já ru lá sa nél -
kül kezd te meg, a fo gyasz tó val szem ben a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott összeg kö ve te lé sé re sem jo go sult.

(6) A szol gál ta tó kö te les a fo gyasz tó ál tal fi ze tett pénz -
össze get – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg ki vé te -
lé vel – az el ál lás ról (fel mon dás ról) szó ló nyi lat ko zat kéz hez -
vé te lét kö ve tô en ha la dék ta la nul, de leg ké sôbb 30 na pon be -
lül vissza té rí te ni.

(7) A fo gyasz tó kö te les a szol gál ta tó ál tal ki fi ze tett pénz -
össze get vagy át adott dol got az el ál lás ról (fel mon dás ról) szó -
ló nyi lat ko za tá nak el kül dé sét kö ve tô en ha la dék ta la nul, de
leg ké sôbb 30 na pon be lül vissza té rí te ni, il let ve vissza ad ni.

8/A.§ A 6–8. §-ban fog lal tak he lyett a fo gyasz tó nak nyúj -
tott hi tel rôl szó ló 2009. évi CLXII. tör vény 21. §-ában fog lal -
tak sze rint kell el jár ni, ha a fo gyasz tó nak nyúj tott hi tel szer zô -
dés tôl tör té nô el ál lás ra ke rül sor.

Vegyesrendelkezések

9.§ A szol gál ta tó nem kö ve tel het a fo gyasz tó tól el len szol -
gál ta tást, ha olyan szol gál ta tást nyújt, ame lyet a fo gyasz tó
nem ren delt meg.

10.§ (1) A fo gyasz tó ki fe je zett hoz zá já ru lá sa szük sé ges
ah hoz, hogy a szol gál ta tó táv má so lót (te le fa xot), il let ve – em -
be ri köz re mû kö dés nél kül mû kö dô – au to ma ta hí vó ké szü lé -
ket hasz nál jon.

(2) Ha más jog sza bály el té rô en nem ren del ke zik, a szol -
gál ta tó a fo gyasz tó ki fe je zett til ta ko zá sá nak hi á nyá ban hasz -
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nál hat az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vü li, köz vet len kap -
cso la tot le he tô vé te vô táv köz lô esz közt.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti mû ve le tek a fo gyasz tó -
ra költ sé ge ket nem ró hat nak.

11.§ (1) A fo gyasz tó az e tör vény ben meg ha tá ro zott jo gai -
ról ér vé nye sen nem mond hat le.

(2) A fo gyasz tó tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó szol gál ta tói kö -
te le zett ség tel je sí té se, és a szer zô dés meg kö té sé re, il let ve
adott eset ben a tel je sí té sé re vo nat ko zó fo gyasz tói hoz zá já -
ru lás vagy ké rés meg tör tén te te kin te té ben a bi zo nyí tás a
szol gál ta tót ter he li.

12.§ Ha a táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi ága -
za ti szol gál ta tá si szer zô dés az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség
va la me lyik ál la má val szo ros kap cso lat ban áll, har ma dik or -
szág jo gá nak a fe lek ál tal a szer zô dés re irány adó jog ként
va ló vá lasz tá sa ér vény te len annyi ban, amennyi ben e har ma -
dik or szág jo ga az em lí tett ál lam nak a 2002/65/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány el vet át ül te tô jog sza bá lya el té rést
nem en ge dô ren del ke zé sé vel el len té tes. Az érin tett kér dés -
ben a fe lek ál tal vá lasz tott jog he lyett az em lí tett ál lam jo gát
kell a szer zô dés re al kal maz ni.

Eljárásafogyasztókkalszembenikereskedelmigyakorlatra
vonatkozórendelkezésekmegsértéseesetén

12/A.§ A fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya kor -
lat ra, így kü lö nö sen a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek meg sér té se ese tén a pénz ügyi köz ve tí tô rend -

szer fe lü gye le té vel kap cso la tos fel adat kö ré ben el já ró Ma gyar
Nem ze ti Bank a fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke -
res ke del mi gya kor lat ti lal má ról szó ló 2008. évi XLVII. tör vény -
ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint jár el.

Hatálybalépés

13.§ Ez a tör vény 2005. jú li us 1-jén lép ha tály ba; ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tô en tett aján lat té te li fel hí vá -
sok ra, aján la tok ra és a ha tály ba lé pé sét kö ve tô en meg kö tött
szer zô dé sek re kell al kal maz ni.

14–18.§

AzEurópaiuniójogánakvalómegfelelés

19.§ Ez a tör vény a kö vet ke zô uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – a 2005/29/EK irány -
elv vel és a 2007/64/EK irány elv vel mó do sí tott – 2002/65/EK
irány el ve (2002. szep tem ber 23.) a fo gyasz tói pénz ügyi szol -
gál ta tá sok táv ér té ke sí tés sel tör té nô for gal ma zá sá ról, va la -
mint a 90/619/EGK ta ná csi irány elv, a 97/7/EK irány elv és a
98/27/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/64/EK irány el -
ve (2007. no vem ber 13.) a bel sô pi a ci pénz for gal mi szol gál -
ta tá sok ról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a
2006/48/EK irány elv mó do sí tá sá ról és a 97/5/EK irány elv ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rôl – 31. cikk má so dik be kez dés.
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A  K Ö B E  A l a p s z a b á l y a

KöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület
Alapszabálya

(to váb bi ak ban: Alap sza bály)

Az 1996. szep tem ber 24. nap ján meg tar tott ala ku ló ülé sen (Ala ku ló Köz gyû lés) je len lé vô ta gok a je len ok irat II. fe je ze té ben meg -
ha tá ro zott cé lok el éré se ér de ké ben el ha tá roz ták a KöBE Kö zép-eu ró pai Köl csö nös Biz to sí tó Egye sü let – ko ráb bi ne vén Köz le -
ke dé si Biz to sí tó Egye sü let (a to váb bi ak ban: Egye sü let) – meg ala pí tá sát.

1.AZEGYESÜLETNEVE,JOGÁLLÁSAÉSKÉPVISELETE

1.1. Egyesületneve:

1.1.1. Az Egye sü let el ne ve zé se: KöBE Kö zép-eu ró pai Köl csö nös Biz to sí tó Egye sü let
an go lul: KöBE Central European Mutual Insurance Association
né me tül: KöBE Zentraleuropäischer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

1.1.2. Az Egye sü let rö vi dí tett ne ve: KöBE

1.2. AzEgyesületszékhelye
1108 Bu da pest, Ve nyi ge u. 3.

1.3. AzEgyesületjogállása
Az Egye sü let az egye sü lé si jog alap ján lét re jött, önál ló jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zô szer ve zet ként mû kö dik, meg fe -
le lve a Pol gá ri Tör vény könyv, az egye sü lé si jog ról, a köz hasz nú jog ál lás ról, va la mint a ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé rôl és
tá mo ga tá sá ról szó ló 2011. évi CLXXV tör vény, va la mint a biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló 2014. évi LXXXVIII. tör vény
(Bit.) köl csö nös biz to sí tó egye sü le tek re és biz to sí tá si te vé keny ség re vo nat ko zó ren del ke zé se i nek.

1.4. AzEgyesületmûködésiterülete
Az Eu ró pai Unió te rü le te.

1.5. AzEgyesületjelképei
Az Egye sü let logói. Az Egye sü let logóinak ele mei ve zér igaz ga tói en ge déllyel a fel hasz ná lás tí pu sá nak, cél já nak meg fe -
le lô en kü lön is al kal maz ha tó ak az egye sü let nép sze rû sí té sé re.

1.6. AzEgyesületInternetesoldala,elérhetôsége:
1.6.1. Az Egye sü let internetes ol da la: www.kobe.hu
1.6.2. Az Egye sü let e-mail el ér he tô sé ge: kobe@kobe.hu

1.7. AzEgyesületképviselete,cégjegyzése
1.7.1. Az Egye sü let kép vi se le té re az Igaz ga tó ta nács El nö ke, a szak mai kép vi se le té re a Ve zér igaz ga tó jo go sult.
1.7.2. A cég jegy zés ak ként tör té nik, hogy az er re jo go sult két sze mély az Egye sü let elô írt, elô nyo mott vagy nyom ta tott ne ve

fölé együt te sen ír ja alá ne vét alá írá si cím pél dá nyá nak meg fe le lô en.
1.7.3. Az Egye sü let nél cég jegy zés re az Igaz ga tó ta nács El nö ke – aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Igaz ga tó ta nács ki je lölt tag ja –, a

Ve zér igaz ga tó és he lyet te sei, va la mint az er re fel jo go sí tott mun ka vál la lók jo go sul tak a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
zat ban meg ha tá ro zott mó don.

1.7.4. A Kül dött gyû lés fel ha tal maz za az Igaz ga tó ta ná csot, hogy a Ve zér igaz ga tó elô ter jesz té se alap ján dönt sön az Egye sü let -
tel mun ka vi szony ban ál ló al kal ma zot tak cég jegy zé si jog gal va ló fel ru há zá sá ról.

1.7.5. A cég jegy zés gya kor lá sa ma gá ban fog lal ja a bank szám la fe let ti ren del ke zést, to váb bá az Egye sü let tel kap cso la tos köte -
le zett ség vál la lás nál az Igaz ga tó ta nács El nö ké nek, míg a biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos kö te le zett ség vál la lás nál
a to váb bi cég jegy zé si jo go sul tak nak az el já rá sát a ha tó sá gok és az ügy fe lek (ta gok) irá nyá ba.

1.7.6. Az Igaz ga tó ta nács El nö ke és az Egye sü let Ve zér igaz ga tó ja, il let ve he lyet te sei jo go sul tak ar ra, hogy a ha tás kö rük be utalt
ügyek ben, ügy cso por tok ban együt tes alá írá si és utal vá nyo zá si jo gu kat írás ban át ru ház zák bár mely, az Egye sü let tel mun -
ka vi szony ban lé vô sze mély re, az zal azon ban, hogy az együt tes alá írás mi att a két alá író az alá írá si jo gát ugyan ar ra a
sze mély re nem ru ház hat ja át.
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1.8. Fogalmak
1.8.1. Tag díj: az Egye sü let Kül dött gyû lé se ál tal meg ha tá ro zott díj. A tag díj a biz to sí tá si idô szak ra (biz to sí tá si év re) ke rül meg -

ál la pí tás ra.
1.8.1.1. A tag díj elô re, a tag sá gi jog vi szony lét re jöt te kor, fenn ál ló tag sá gi jog vi szony ese tén a még ese dé kes sé nem

vált tag díj a biz to sí tá si idô szak el sô nap ján ese dé kes. A tag sá gi jog vi szony fenn ál lá sa alatt kö tött biz to sí tá si
szer zô dés biz to sí tá si idô sza ká ból a meg elô zô en kö tött szer zô dés alap ján ese dé kes sé vált tag díj jal nem fe de -
zett hát ra le vô rész re esô tag díj az új szer zô dés meg kö té sé vel ese dé kes sé vá lik. A tag sá gi vi szony biz to sí tá si
idô szak köz be ni meg szû né se ese tén a be fi ze tett tag díj nem ke rül vissza té rí tés re.

1.8.1.2. Amennyi ben a tag tag sá ga ér vé nyes biz to sí tá si szer zô dés hi á nyá ban a biz to sí tá si idô sza kon be lül meg szû nik,
de a meg szûnt szer zô dés ugyan azon biz to sí tá si idô sza ká ban új biz to sí tá si szer zô dés alap ján is mé tel ten taggá
vá lik, úgy a meg szûnt szer zô dés sze rin ti biz to sí tá si idô szak ra is mé telt tag díj fi ze té si kö te le zett sé ge nem ke let -
ke zik fel té ve, hogy a ko ráb bi tag sá gi vi szo nya alap ján a tag dí jat be fi zet te.

1.8.2. Biz to sí tá si díj: a biz to sí tá si szer zô dés sze rin ti díj (a to váb bi ak ban: biz to sí tá si díj).
1.8.3. Pót ló la gos be fi ze tés: az Egye sü let pót ló la gos be fi ze tést csak ab ban az eset ben al kal maz, ha a tárgy évi szol gál ta tá sok

és az eset le ges vesz te sé gek fe de ze tét az Egye sü let va gyo na, a biz to sí tá si dí jak, a vi szont biz to sí tás és a biz to sí tás tech -
ni kai tar ta lé kok nem biz to sí ta nák.

2. AZEGYESÜLETCÉLJA,TEVÉKENYSÉGIKÖRE

2.1. AzEgyesületcéljai
2.1.1. Az Egye sü let olyan ön kén te sen lét re ho zott, köl csö nös sé gi ala pon mû kö dô szer ve zet, amely ki zá ró lag tag jai ré szé re, tag -

jai biz to sí tá si igé nye i nek tel je sí té se cél já ból, nye re ség ér de kelt ség nél kül, a biz to sí tá si díj el le né ben a biz to sí tá si fel té te -
lek ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si ese mé nyek be kö vet ke zé se ese té ben, biz to sí tás tech ni kai el vek alap ján, elô re meg ha -
tá ro zott szol gál ta tást nyújt.

2.1.2. Az Egye sü let to váb bi cél ja, hogy a biz to sí tá si, va la mint a tag ság nak a biz to sí tá si te vé keny ség gel össze füg gô en nyúj tott
szol gál ta tá sok szak mai és szol gál ta tá si szín vo na lát fo lya ma to san emel je, il let ve meg tart sa, va la mint a tag sá gát és a
szol gál ta tá sa i nak kö rét le he tô sé ge i hez és a tag ság, va la mint a biz to sí tá si pi ac igé nye i hez mér ten bô vít se.

2.1.3. Az Egye sü let nek a fen ti cé lok hoz kap cso ló dó an ki emelt fe la da ta:
• sa ját sze mé lyi ál lo má nyá nak fo lya ma tos szak mai kép zé se,
• a tár sa da lom tag jai ön gon dos ko dás és kár meg elô zés irán ti igé nyé nek fel kel té se, fej lesz té se.

2.1.4. Az Egye sü let a fen ti cé lok el éré se ér de ké ben sa ját esz kö ze it a vo nat ko zó jog sza bá lyi elô írá sok meg tar tá sá val be fek tet -
he ti, a fe la da tok el lá tá sá ra gaz dál ko dó szer ve ze te ket, ala pít vá nyo kat hoz hat lét re, to váb bá a min den kor ha tá lyos vo nat -
ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek be tar tá sá val tá mo ga tást nyújt hat.

2.1.5. Az Egye sü let po li ti kai te vé keny sé get nem vé gez és po li ti kai pár tot, vagy szer ve ze tet nem tá mo gat.

2.2. AzEgyesülettevékenységiköre
TEÁOR ’08 6512 Nem élet biz to sí tás
Az Egye sü let a fen ti te vé keny sé gi kör bôl az alább fel so rolt és Bit. 1. szá mú mel lék le té nek A) ré szé ben ne ve sí tett ága -
za tok alá tar to zó és az Egye sü let mû kö dé sé re vo nat ko zó H-EN-II-112/2016. szá mú MNB en ge dély sze rin ti koc ká za to -
kat mû ve li:

Ága za tok:
1. 1. Ba le set (be le ért ve a mun ka he lyi ba le se tet és a fog lal ko zá si meg be te ge dé se ket)
2. 2. Be teg ség
3. 3. Szá raz föl di jár mû vek (sín pá lyá hoz kö tött jár mû vek ki vé te lé vel)
4. 7. Szál lít mány (be le ért ve az árut, a poggyászt és min den egyéb va gyon tár gyat)
5. 8. Tûz és ele mi ká rok
6. 9. Egyéb va gyo ni kár
7. 10. Szá raz föl di jár mû vek kel kap cso la tos fe le lôs ség
8. 13. Ál ta lá nos fe le lôs ség
9. 16. Kü lön bö zô pénz ügyi vesz te sé gek
10. 18. Se gít ség nyúj tás

Fen ti e ken túl az Egye sü let a Bit 47. §-a sze rin ti ki egé szí tô koc ká za to kat is mû ve li.
Az Egye sü let biz to sí tá si te vé keny ség gel köz vet le nül össze füg gô te vé keny ség ként a PSZÁF EN-II-195/2010. sz. ha tá ro -
za ta alap ján füg gô biz to sí tás köz ve tí tôi te vé keny ség, míg a PSZÁF EN-II-140/2012. sz. ha tá ro za ta alap ján le ány vál la la -
tai ré szé re tör té nô köny ve lé si te vé keny ség vég zé sé re jo go sult.
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3. AZEGYESÜLETITAGSÁGIVISZONYKELETKEZÉSEÉSMEGSZÛNÉSE

3.1. Atagságiviszonylétrejötte
3.1.1. Az Ala pí tó ta gok ese té ben az Ala pí tó Köz gyû lés ala ku lást ki mon dó ha tá ro za tá val jött lét re a tag sá gi vi szony.
3.1.2. Az Egye sü let tag ja le het az Ala pí tó kon túl az Egye sü let tel biz to sí tá si szer zô dést kö tô (szer zô dô)

• ter mé sze tes sze mély,
• jo gi sze mély,
• mind azon jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zô szer ve zet, mely a sa ját ne ve alatt jo go kat kö te le zett sé ge ket sze rez het.

3.1.3. A 3.1.2. pont ban ír tak te kin te té ben az írá sos be lé pé si nyi lat ko zat alap ján, a biz to sí tá si szer zô dés koc ká zat vi se lé sé nek
nap já val jön lét re a tag sá gi vi szony. Az írá sos be lé pé si nyi lat ko zat a jog sza bály ban meg ha tá ro zott táv ér té ke sí tés ke re -
té ben kö tött pénz ügyi ága za ti szol gál ta tás ese tén az aján lat té tel kor a táv ér té ke sí tés mód já nak meg fe le lô nyi lat ko zat tal
is meg te he tô.

3.1.4. A 2005.01.01. nap já tól az Ala pí tó ta gok ki vé te lé vel csak azon sze mély/szer ve zet le het tag ja az Egye sü let nek, aki/amely
az Egye sü let ál tal nyúj tott biz to sí tá si szol gál ta tá sok kö zül leg alább egy biz to sí tá si ter mék re vo nat ko zó ha tá lyos szer zô -
dés sel ren del ke zik.

3.1.5. A be lép ni kí vá nó tag 3.1.3. pont ban fog lal tak sze rin ti mó don tett be lé pé si nyi lat ko za tá val el fo gad ja az Alap sza bályt és
vál lal ja az egye sü le ti tag díj és a biz to sí tá si szer zô dé se sze rin ti díj meg fi ze té sét.

3.2. Alapítótag
Az Egye sü le tet az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ala pí tó ta gok hoz ták lét re.

3.3. Azegyesületitagságmegszûnése
3.3.1. A tag sá gi vi szony meg szû nik

3.3.1.1. A ter mé sze tes sze mély tag ese tén a tag ha lá lá val.
3.3.1.2. A jo gi sze mély, vagy nem jo gi sze mély szer ve zet tag jog utód nél kü li meg szû né sé vel.
3.3.1.3. A tag ki lé pé sé vel.
3.3.1.4. A tag ki zá rá sá val.
3.3.1.5. A tag biz to sí tá si jog vi szo nyá nak meg szû né sé vel.

3.3.2. Amennyi ben a tag biz to sí tá si jog vi szo nya a biz to sí tá si díj ese dé kes sé gé nek nap já ra vissza me nô leg szû nik meg (Ptk.
6:449. §), a tag sá gi jog vi szony a biz to sí tá si díj tel je sí té sé re adott pót ha tár idô utol só nap já nak ered mény te len el tel té vel
szû nik meg.

3.3.3. A tag ha lá la, il let ve nem ter mé sze tes sze mély tag jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a tag sá gi vi szony a tag ha lá la
idô pont já val, il let ve nem ter mé sze tes sze mély tag (szer ve zet) ese té ben az adott szer ve ze ti for má ra irány adó sza bá lyok
sze rin ti meg szû nés sel egyi de jû leg szû nik meg.

3.3.4. Kö te le zô gép jár mû fe le lôs ség biz to sí tás ese té ben a tag ha lá la kor, ha a gép jár mû bir to ko sa a tag ha lá lát az Egye sü let
felé be je len ti, úgy a biz to sí tá si szer zô dést fo lya ma tos díj fi ze tés sel, leg ké sôbb a ha gya té ki el já rást le zá ró ha tá ro zat jog -
erô re emel ke dé sé ig ha tály ban tart hat ja anél kül is, hogy tag ként az Egye sü let be be lép ne fel té ve, hogy a szer zô dés idô -
köz ben egyéb ok ból nem szû nik meg. A ha lál té nyé nek be je len té sét írás ban – a ha lál té nyét iga zo ló köz ok irat má so la -
tá nak csa to lá sá val – kell meg ten ni.

3.3.5. Egyéb biz to sí tá si ter mé kek nél, ha a tag, mint a szer zô dô ha lá la ese tén an nak örö kö se jog sza bály alap ján a szer zô dés -
be szer zô dô ként be lép het, de a be lé pés sel együtt tag ként az Egye sü let be is be kell lép nie, ki vé ve, ha már az Egye sü let
a tag ja. Ugyan ez az irány adó a va gyon biz to sí tás ese té ben, amennyi ben jog sza bály alap ján a biz to sí tott a szer zô dô he -
lyé re kí ván lép ni.

3.3.6. A tag jo go sult az Egye sü let bôl va ló ki lé pé si szán dé kát bár mi kor be je len te ni. A be je len tést írás ban kell az Egye sü let ré -
szé re kö zöl ni. A ki lé pés a tag ér vé nyes biz to sí tá si szer zô dé se sze rin ti leg ko ráb bi év for du ló val, több szer zô dé se ese té -
ben a leg ké sôb bi év for du ló nap ján ha tá lyo sul. A biz to sí tá si szer zô dés a tag ki lé pé si nyi lat ko za ta köz lé sét kö ve tô en a leg -
ko ráb bi év for du lón szû nik meg ki vé ve, ha a tag szer zô dé se ezen év for du ló elôtt egyéb ok ból meg szû nik (pl. ér dek mú -
lás, díj nem fi ze tés mi at ti szer zô dés meg szû nés).

3.3.7. A tag – bár mely tag vagy egye sü le ti szerv kez de mé nye zé sé re – ki zár ha tó az Egye sü let bôl, ha
3.3.7.1. jog sza bályt;
3.3.7.2. az Alap sza bályt, vagy
3.3.7.3. a Kül dött gyû lés ha tá ro za tát
sú lyo san vagy is mé tel ten sér tô ma ga tar tást ta nú sít.

3.3.8. A ki zá rás kér dé sé ben az Igaz ga tó ta nács dönt. A ki zá rá si el já rás megin dí tá sá ról a ta got ér te sí te ni kell a ki zá rás oká nak
meg je lö lé sé vel és le he tô vé kell ten ni, hogy a ki zá rás sal kap cso la tos ész re vé te le it meg fe le lô ha tár idôn be lül írás ban kö -
zöl je. Az Igaz ga tó ta nács kö te les a dön tés rôl szó ló ha tá ro za tot írás ba fog lal ni, in do ko lás sal el lát ni és ha la dék ta la nul meg -
kül de ni a ki zá rás sal érin tett tag ré szé re. A dön tés sel szem ben fel leb be zés nek he lye nincs. A dön tés el len a tag a tu do -
más szer zést kö ve tô 30 na pon be lül bí ró ság hoz for dul hat. A bí ró sá gi el já rás kez de mé nye zé se a ha tá ro zat vég re haj tá sát
nem érin ti, ki vé ve, ha a bí ró ság a ha tá ro zat vég re haj tá sát fel füg gesz ti. Az Egye sü let a tag ki zá rá sát ki mon dó Igaz ga tó -
ta ná csi ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tô en a tag biz to sí tá si szer zô dé se it azok legközelebbi év for du ló já ra fel mond ja. A biz -
to sí tá si szer zô dés ezen ala pu ló fel mon dá sá ból ere dô en az Egye sü le tet fe le lôs ség nem ter he li, még ab ban az eset ben
sem, ha jog or vos la ti el já rás ban eset le ge sen a ki zá rás jog el le nes sé gét ál la pí ta nák meg.

3.3.9. A tag ál tal az Egye sü let fe lé tör té nô bár mi lyen jog cí mû be fi ze té se it az Egye sü let a jog sza bály alap ján el sôbb sé get él ve -
zô le vo ná so kat kö ve tô en jo go sult el sô sor ban a tag tag sá gi vi szo nyá ból ere dô – a be fi ze tés jó vá í rá sá ig ese dé kes sé vált
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– fi ze té si kö te le zett sé gei ja vá ra el szá mol ni. Ugyan ez az irány adó a kö te le zô gép jár mû fe le lôs ség biz to sí tás ra vo nat ko zó
jog sza bály sze rin ti, elôz mé nyi idô szak alap ján ér vé nye sí ten dô össze gek (el ma radt díj /„fe de zet len sé gi díj”/) el sôd le ges
ér vé nye sí té sé re is.

3.4. Atagjogaiéskötelezettségei
3.4.1. A tag jo go sult az Alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott mó don az Egye sü let cél ja i nak meg va ló sí tá sá ban te vé ke nyen részt

ven ni, és mun ká já val, ma ga tar tá sá val az ered mé nyes mû kö dést elô se gí te ni.
3.4.2. A tag jo go sult a Kül dött vá lasz tó Gyû lé sen köz vet le nül részt ven ni, a Kül dött gyû lé sen a sa ját te rü le ti kül dött je út ján Egye -

sü le tet érin tô bár mely kér dést fel vet ni, an nak na pi rend re tû zé sét in dít vá nyoz ni.
3.4.3. A jog sza bály, vagy az Alap sza bály el té rô ren del ke zé se hi á nyá ban a tag az Egye sü let bár mely tiszt sé gé re je löl he tô és

meg vá laszt ha tó.
3.4.4. A tag jo go sult az Egye sü let bár mely szer vé nek tör vény sér tô ha tá ro za tát – a köl csö nös biz to sí tó egye sü let mû kö dé sé re

vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek meg fe le lô en – a tu do más szer zést kö ve tô be lül 30 (har minc) na pon be lül bí ró -
ság elôtt meg tá mad ni.

3.4.5. A tag kö te les tag dí jat fi zet ni. A tag díj fi ze té sé nek el ma ra dá sa a tag ki zá rá sát von hat ja ma ga után. Nem kö te les tag díj fi -
ze té sé re az a tag, aki nek tag sá gi jog vi szo nya ki zá ró lag va la mely nem az aláb bi ter mé kek közt sze rep lô biz to sí tá si szer -
zô dés vagy szer zô dé sek alap ján áll fenn:

- Kö te le zô gép jár mû-fe le lôs ség biz to sí tás,
- KöBE Cas co Biz to sí tás,
- Len dü let Start Cas co,
- Len dü let Top Cas co,
- KöBE Ön rész Biz to sí tás,
- KöBE Ott hon Biz to sí tás,
- EASY I. Ál ta lá nos Ház tar tá si Biz to sí tás,
- Köz úti köz le ke dé si szol gál ta tást vég zô áru fu va ro zók és au tó bu szos sze mély szál lí tók fe le lôs ség biz to sí tá sa,
- Fu va ro zói Áru kár Fe le lôs ség biz to sí tás,
- CMR Biz to sí tás,
- Bel föl di Áru kár Fe le lôs ség biz to sí tás,
- Flot ta Cas co,
- Ál ta lá nos Va gyon- és Fe le lôs ség biz to sí tás
- Mun ka nél kü li ség biz to sí tás

Nem kell tag dí jat fi zet ni a tag sá gi jog vi szony alap sza bály 3.3.2. pont ja sze rin ti meg szû né se ese tén a jog vi szonyt meg -
ala po zó szer zô dés koc ká zat vi se lé sé nek meg szû né se és az alap ján a tag sá gi jog vi szony meg szû né se kö zöt ti idô tar tam -
ra, amennyi ben a meg szûnt tag sá gi jog vi szonyt meg ala po zó szer zô dés vagy szer zô dé sek alap ján koc ká zat vi se lés a tag -
sá gi jog vi szony meg szû né sé vel érin tett biz to sí tá si idô szak ban nem áll fenn.

3.4.6. A tag jo go sult az ál lan dó lak cí me, nem ter mé sze tes sze mély tag ese té ben a szék he lye sze rin ti te rü le ti kül dött vá lasz tá -
son sze mé lye sen részt ven ni. Nem ter mé sze tes sze mély tag ne vé ben a szer ve ze ti for má já nak meg fe le lô en a rá vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elô írá sok sze rint ki zá ró lag a szer ve zet – alá írás ra jo go sult – kép vi se le ti jog gal fel ru há zott min den ko ri
kép vi se lô je(i) sze mé lye sen jár hat(nak) el.

3.4.7. Az Alap sza bály ki fe je zet ten ki zár ja a tag tag sá gi jo ga i nak meg ha tal ma zot ton ke resz tü li gya kor lá sát, ide nem ért ve ér te -
lem sze rû en a Kül döt te ken ke resz tül tör té nô köz ve tett jog gya kor lást.

3.4.8. A tag kö te les ál lan dó lak cí me, il let ve nem ter mé sze tes sze mély tag ese tén szék he lye és a szer ve ze ti for má ja sze rin ti
kép vi se lô je/kép vi se lôi vál to zá sát ha la dék ta la nul, de leg ké sôbb a vál to zást kö ve tô 5. mun ka na pon be lül be je len te ni az
Egye sü let ré szé re. A tag ezen kö te le zett sé ge el mu lasz tá sá ból, vagy ké se de le mé bôl ere dô kö vet kez mé nye kért az Egye -
sü le tet fe le lôs ség nem ter he li.

4. AZEGYESÜLETSZERVEI

4.1. AzEgyesületszervezetifelépítése
4.1.1. Tár sa dal mi szer ve zet

4.1.1.1. Kül dött gyû lés
4.1.1.2. Igaz ga tó ta nács
4.1.1.3. Fel ügye lô Bi zott ság
4.1.1.4. Bi zott sá gok

4.1.2. Szak mai szer ve zet

4.2. Küldöttgyûlés
4.2.1. Az Egye sü let leg fôbb, dön tés ho zó szer ve a ta gok ál tal, ma guk kö zül 5 év re meg vá lasz tott Kül döt tek bôl ál ló Kül dött gyû -

lés. A Kül döt te ket az Egye sü let adott kül dött vá lasz tá si te rü le té hez (lsd. 4.4.3.) tar to zó tag ja i nak gyû lé se (Te rü le ti Kül dött -
vá lasz tó Gyû lés) tit kos, írás be li sza va zás sal vá laszt ja meg az adott vá lasz tá si te rü let hez tar to zó ta gok kö zül. (Kül dött)

4.3. Küldöttjelölése
4.3.1. Kül dött nek bár me lyik, az adott kül dött vá lasz tá si te rü let hez tar to zó tag je löl he tô.
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4.3.2. Kül dött je löl tet je löl ni az adott kül dött vá lasz tá si te rü let hez tar to zó bár me lyik tag jo go sult. Egy tag több sze mélyt, va la mint
sa ját ma gát is je löl he ti Kül dött nek.

4.3.3. Kül döt tet je löl ni az Igaz ga tó ta nács ál tal er re a cél ra rend sze re sí tett – az Egye sü let internetes ol da lá ról le tölt he tô, vagy
az Egye sü let szék he lyén igé nyel he tô – a je lölt és a je lö lô sze mé lyé nek (név, lak cím) be azo no sí tás ra al kal mas, va lós
adatok kal és tel jes kö rû en ki töl tött je lö lô la pon, mi ni má li san tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira ti for má ban le het. A kül dött -
je lölt a je lö lés el fo ga dá sá ról a je lö lô lap alá írá sá val nyi lat ko zik.

4.3.4. A Kül dött a je lö lé se el fo ga dá sa kor anya gi és bün te tô jo gi fe le lôs sé ge tu da tá ban kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy bün te tett
elô é le tû-e vagy sem, va la mint ar ról, hogy ô, il let ve a Bit. 4. § (1) 64. pont ban meg ha tá ro zott kö ze li hoz zá tar to zó ja más
biz to sí tó val, vagy más biz to sí tó val jog vi szony ban ál ló biz to sí tás köz ve tí tô vel mun ka vi szony ban, vagy mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, vagy ilyen ben tu laj do nos, tiszt ség vi se lô vagy el len ôr zô tes tü let tag ja. Ezen nyi lat ko zat tar -
tal mát a Le ve ze tô el nök a kül dött vá lasz tás meg kez dé se elôtt is mer te ti az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lé sen meg -
je len tek kel.

4.3.5. A je lö lés ak kor ér vé nyes, hogy az alak sze rû en ki töl tött – a je lölt el fo ga dó nyi lat ko za tát is tar tal ma zó – je lö lô lap leg ké -
sôbb az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés sza va zá si el já rá sa meg kez dé sé ig a Le ve ze tô el nök ré szé re ere det ben át -
adás ra ke rül. Az adott kül dött vá lasz tá si te rü let re vo nat ko zó an be ér ke zett ér vé nyes je lö lé sek alap ján a kül dött je löl tek lis -
tá ja az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés hely szí nén fo lya ma to san meg te kint he tô. A lis tán már fel tûn te tett sze mély to -
váb bi je lö lé se ér vény te len.

4.4. Küldöttválasztás
4.4.1. A kül dött vá lasz tás meg szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa az Igaz ga tó ta nács fe la da ta. A kül dött vá lasz tást az Igaz ga tó ta nács

szük ség sze rint, de a 4.4.2. pont ban fog lal tak nak meg fe le lô en leg alább öté ven te kö te les ak ként meg szer vez ni, hogy a
Kül dött gyû lés mû kö dé sé nek fo lya ma tos sá ga biz to sít ha tó le gyen.

4.4.2. A kül dött vá lasz tás ra kül dött vá lasz tá si te rü le ten ként ke rül sor. (Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés) Az Igaz ga tó ta nács a 4.4.1.
pont ban fog lal tak biz to sí tá sa ér de ké ben kö te les az új Kül dött gyû lés meg ala ku lá sá hoz szük sé ges va la mennyi Te rü le ti
Kül dött vá lasz tó Gyû lést az ak tu á li san meg vá lasz tott, mû kö dô Kül dött gyû lés meg ala ku lá sá tól szá mí tott 5 év el tel tét meg -
elô zô 365 na pon be lül le bo nyo lí ta ni.

4.4.3. A kül dött vá lasz tá si te rü le te ket az Igaz ga tó ta nács a me gyék (+fô vá ros) te rü le te sze rint ha tá roz za meg. Amennyi ben az
adott me gyé hez/fô vá ros hoz tar to zó ta gok szá ma az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés re vo nat ko zó hir det mény köz -
zé té te lét meg elô zô nap tá ri hó nap el sô nap ján nem éri el a 3000 ta got, vagy az Igaz ga tó ta nács ál tal a 4.4.5. pont sze rint
meg ha tá ro zott szük sé ges tag lét szá mot, azt a me gyét/fô vá rost az Igaz ga tó ta nács össze von ja bár me lyik má sik szom szé -
dos me gyé vel, vagy akár me gyék kel egy kö zös kül dött vá lasz tá si te rü let be. A Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés re vo nat ko -
zó hir det mény az Egye sü let internetes ol da lán is meg te kint he tô.

4.4.4. A tag az Egye sü let ál tal nyil ván tar tott ál lan dó lak cí me, nem ter mé sze tes sze mély tag ese té ben az Egye sü let ál tal nyil -
ván tar tott szék he lye sze rint ke rül kül dött vá lasz tá si te rü le ti be so ro lás ra. Ugyan ab ban a kül dött vá lasz tá si el já rás ban a tag
csak egy Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lé sen sza vaz hat füg get le nül at tól, hogy az adott kül dött vá lasz tá si el já rás so rán a
lak cí me/szék he lye utóbb egy olyan vá lasz tá si te rü let re ke rül át, ahol még az adott vá lasz tá si el já rás sze rin ti Te rü le ti Kül -
dött vá lasz tó Gyû lés re nem ke rült sor.

4.4.5. Kül dött vá lasz tá si te rü le ten ként annyi Kül döt tet kell vá lasz ta ni, hogy az adott kül dött vá lasz tá si te rü let hez tar to zó tag ságot
min den 3000 tag után 1 Kül dött kép vi sel je. Ha a kül dött vá lasz tá si te rü let tag lét szá ma a 3000-et, il let ve an nak egész szá -
mú több szö rö sét leg alább 1500 tag gal meg ha lad ja, úgy to váb bi egy Kül dött vá lasz tá sá ra ke rül sor az adott kül dött vá -
lasz tá si te rü let ben. Amennyi ben az adott kül dött vá lasz tá si el já rás el sô Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lé sé re vo nat ko zó hir -
det mény köz zé té te lét meg elô zô nap tá ri hó nap el sô nap ján fenn ál ló tag lét szám alap ján a fen ti ek sze rint szá mí tott Kül -
dött gyû lés lét szá ma meg ha lad ja a tör vény ben elô írt leg fel sô mér té ket, az Igaz ga tó ta nács va la mennyi Te rü le ti Kül dött vá -
lasz tó Gyû lés te kin te té ben egy sé ge sen kö te les meg ha tá roz ni az egy kül dött vá lasz tá sá hoz szük sé ges kül dött vá lasz tá si
te rü le ti tag lét szá mot olyan mó don, hogy a meg vá lasz tás ra ke rü lô új Kül dött gyû lés lét szá ma a tör vé nyi elô írás sze rin ti
ma xi mum és an nak 20%-kal csök ken tett mér té ke kö zé es sen és azt az el sô ként meg tar tan dó Te rü le ti Kül dött vá lasz tó
Gyû lés rôl szó ló hir det mé nyé ben köz zé ten ni.

4.4.6. A meg vá lasz tott Kül dött(ek) mel lé egy ben kül dött vá lasz tá si te rü le ten ként a meg vá lasz tott Kül döt tek szá má val azo nos
pót kül dött is meg vá lasz tás ra ke rül. Az adott kül dött vá lasz tá si te rü let hez tar to zó Kül dött kül döt ti vi szo nyá nak meg szû né -
se ese té ben a he lyé be a sor rend ben az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lé sen leg több sza va za tot ka pott pót kül dött lép.

4.4.7. Az adott kül dött vá lasz tá si te rü let Kül dött je(i), il let ve pót kül dött je(i) azok a kül dött je löl tek lesz nek, akik az adott Te rü le ti
Kül dött vá lasz tó Gyû lé sen le adott ér vé nyes sza va za tok alap ján sor rend ben a leg több sza va za tot kap ták.

4.4.8. Az Egye sü let az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés össze hí vá sá ra vo nat ko zó hir det ményt a kül dött vá lasz tá si el já rás -
ban az az zal érin tett Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés nap ja elôtt leg ké sôbb 10 nap pal meg elô zô en internetes hon lap ján,
va la mint két or szá gos na pi lap ban te szi köz zé.

4.4.9. Az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lé sen az a tag is gya ko rol hat ja tag sá gi jo ga it, aki a hir det mény köz zé té te lé nek ha -
tár nap ja és a rá irány adó Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés kez dô idô pont ja kö zött lép be az Egye sü let be, fel té ve, hogy tag -
sá gi vi szo nyát a rá vo nat ko zó Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés elôt ti regisztráció so rán hi telt ér dem lô en iga zol ja, mely nek
mód ját az Igaz ga tó ta nács kö te les elô ze te sen meg ha tá roz ni és a hir det mény ben köz zé ten ni.

4.4.10. A kül dött vá lasz tá si el já rás ban az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés rôl köz zé tett hir det mény ben köz lés re ke rül a Te rü -
le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés he lye és ide je, va la mint an nak ha tá ro zat kép te len sé ge mi att meg is mé telt Te rü le ti Kül dött vá -
lasz tó Gyû lés idô pont ja és he lye, va la mint a meg is mé telt Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés re irány adó (lsd. 4.4.15.) sza bá -
lyok. A meg is mé telt Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés az ere de ti Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés kez dô idô pont ját kö ve tô en,
le he tô leg ugyan azon a na pon leg ko ráb ban egy órá val ké sôb bi idô pont ra, de leg ké sôbb 15 na pon be lül re hív ha tó össze.
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4.4.11. A Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lé sen
4.4.11.1. az adott kül dött vá lasz tá si te rü let hez tar to zó és re giszt rált ta gok,
4.4.11.2. az Igaz ga tó ta nács ál tal írás ban fel kért, vagy meg hí vott sze mé lyek
ve het nek részt.

4.4.12. Az adott kül dött vá lasz tá si te rü let hez tar to zó ta go kat az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés elôtt köz vet le nül az Igaz ga -
tó ta nács ál tal meg ha tá ro zott for má ban, írás ban re giszt rál ni kell (je len lé ti ív). A regisztráció so rán biz to sí ta ni kell, hogy az
adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés re meg je lent va la mennyi tag tag sá gi vi szo nya el len ôriz he tô le gyen.

4.4.13. A ter mé sze tes sze mély tag, il let ve a nem ter mé sze tes sze mély tag kép vi se lô je a regisztráció so rán kö te les sze mély azo -
nos sá gát és lak cí mét hi telt ér dem lô en (ere de ti sze mé lyi ira ta i val) iga zol ni. A nem ter mé sze tes sze mély tag kép vi se lô je(i)
ezen túl me nô en a kép vi se le ti jo go sult sá gát(ukat) is kö te les(ek) hi telt ér dem lô en iga zol ni. Ér te lem sze rû en irány adó ak a
regisztrációnál a 3.4.6. pont ban ír tak is.

4.4.14. A Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés ak kor ha tá ro zat ké pes, ha a kül dött vá lasz tá si te rü let hez tar to zó ta gok 50%-a + 1 tag je -
len van.

4.4.15. Ha tá ro zat kép te len ség mi att meg tar tás ra ke rü lô meg is mé telt Te rü le ti Kül dött vá lasz tá si Gyû lés az elô re meg hir de tett na -
pi ren di pon tok kal a meg je lent ta gok szá má tól füg get le nül ha tá ro zat ké pes. A meg is mé telt Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lé -
sen az ere de ti köz zé té tel ben meg hir de tett na pi ren di pon to kon, il let ve azok sor rend jén nem le het vál toz tat ni ki vé ve, ha
ezen va la mennyi az adott kül dött vá lasz tá si te rü let hez tar to zó tag je len van és ezt a meg is mé telt Te rü le ti Kül dött vá lasztó
Gyû lés el ha tá roz za.

4.4.16. A Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lést az je len lé vô ta gok ál tal nyílt sza va zás sal, egy sze rû több ség gel meg vá lasz tott Le ve -
zetô El nök ve ze ti le.

4.4.17. A Le ve ze tô El nök fe la da ta biz to sí ta ni a na pi ren di pon tok fo lya ma tos és ha té kony tár gya lá sá nak le he tô sé gét, a sza va zá -
si el já rás alak sze rû sé gét.

4.4.18. A Le ve ze tô El nök jo go sult sa ját ha tás kör ben a szót meg von ni bár me lyik fel szó la ló tól, amennyi ben a fel szó la lá sá nak tar -
tal ma, ma ga tar tá sa a Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés mun ká ját hát rál tat ja, aka dá lyoz za.

4.4.19. Az Igaz ga tó ta nács a vá lasz tá si el já rás jog sze rû sé ge és tisz ta sá ga biz to sí tá sá ra va la mennyi Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû -
lés re tag jai so rá ból 2 ta got de le gál, akik az adott Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés le ve ze tô el nö ké vel együtt (vá lasz tást
fel ügye lô bi zott ság) szó több ség gel ha tá roz nak a Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés eset le ges be re kesz té sé rôl. Amennyi ben
a vá lasz tást fel ügye lô bi zott ság a Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés be re kesz té se mel lett dön tött, úgy az adott Te rü le ti Kül -
dött vá lasz tó Gyû lé sen a sza va zás ér vé nye sen nem tart ha tó meg, il let ve az adott te rü le ti kül dött vá lasz tás ér vény te len.
Ilyen eset ben az Igaz ga tó ta nács az adott kül dött vá lasz tá si te rü let re új Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lést hív össze. A vá -
lasz tást fel ügye lô bi zott ság Igaz ga tó ta nács ál tal de le gált két tag ja egy be hang zó an dönt a regisztráció so rán a tag sá gi
jog vi szony hi telt ér dem lô iga zo lá sá val (4.4.9.), il let ve a kép vi se le ti jo go sult ság hi telt ér dem lô iga zo lá sá val (4.4.13.) kap -
cso la tos vi tás ese tek ben.

4.4.20. A Te rü let Kül dött vá lasz tó Gyû lés ha tás kö ré be ki zá ró lag az adott vá lasz tá si te rü let hez tar to zó ta gok kül döt ti kép vi se le tét
el lá tó Kül döt tek meg vá lasz tá sa tar to zik.

4.4.21. A Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés rôl jegy zô könyv ké szül, me lyet a Le ve ze tô el nök ál tal fel kért sze mély ve zet. A jegy zô -
köny vet a vá lasz tást fel ügye lô bi zott ság tag jai ír ják alá és a Te rü le ti Kül dött vá lasz tó Gyû lés ál tal meg vá lasz tott két jegy -
zô könyv hi te le sí tô hi te le sí ti.

4.5. AKüldöttjogállása
4.5.1. Az adott kül dött vá lasz tá si te rü let hez tar to zó ta go kat a Kül dött gyû lé sen az adott kül dött vá lasz tá si te rü let Te rü le ti Kül dött -

vá lasz tó Gyû lé sén meg vá lasz tott Kül dött kép vi se li. A ta gok a Kül dött gyû lés sel össze füg gô tag sá gi jo ga i kat a Kül döt te ken
ke resz tül gya ko rol hat ják.

4.5.2. Amennyi ben nem ter mé sze tes sze mély a Kül dött, úgy a Kül dött ne vé ben a szer ve ze ti for má já ra vo nat ko zó jog sza bá lyi
elô írás sze rint a szer ve zet kép vi se le té re jo go sult sze mély(ek) sze mé lye sen jár hat(nak) el.

4.5.3. A Kül dött meg bí zá sa a meg vá lasz tá sá val érin tett Kül dött gyû lés 5.2.1. pont sze rin ti ala ku ló ülé sé nek nap já tól kez dô dô en
az azt kö ve tô en meg vá lasz tás ra ke rü lô új Kül dött gyû lés ala ku ló ülé sé nek nap já ig szól. A Kül dött új ra vá laszt ha tó.

4.5.4. A Kül dött meg bí zá sa meg szû nik:
4.5.4.1. ha a Kül dött meg bí zá si ide je le járt és a le já rat elôtt nem vá lasz tot ták új ra,
4.5.4.2. tag sá gi jog vi szo nyá nak meg szû né sé vel,
4.5.4.3. le mon dás sal.

4.5.5. A Kül dött a meg bí zá sá ról bár mi kor, de leg ké sôbb a Kül dött gyû lés elôtt 20 nap pal az Igaz ga tó ta nács El nö ké hez meg ér -
ke zô írás be li nyi lat ko za tá val le mond hat.

4.5.6. A Kül dött kül döt ti vi szo nyá nak meg szû né se ese tén, a meg vá lasz tás sze rint so ron kö vet ke zô pót kül dött lép a he lyé re.
Amennyi ben nincs több pót kül dött, ab ban az eset ben a Kül dött gyû lést az öt éves vá lasz tá si cik lus vé gé ig a meg ma radt
Kül döt tek al kot ják és új Kül döt te ket nem választanak, csak ab ban az eset ben, ha kül döt tek lét szá ma 50 % alá csök ken.

4.5.7. A Kül döt tet az Egye sü let rôl, an nak tiszt ség vi se lô i rôl, tag ja i ról tu do má sá ra ju tott min den ne mû adat, in for má ció te kin te té -
ben, mint biz to sí tá si és/vagy üz le ti ti tok ra vo nat ko zó ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li. A Kül dött a meg vá lasz tá sa ese tén
el fo ga dó nyi lat ko za tá ban ezen kö te le zett sé ge fel vál la lá sát írás ban is kö te les meg erô sí te ni.

4.6. AKüldöttgyûléskizárólagoshatásköre
4.6.1. Az Alap sza bály el fo ga dá sa és mó do sí tá sa a je len lé vô kül döt tek há rom ne gye des szó több ség gel ho zott ha tá ro za ta, az

egye sü let alap sza bály ban meg ha tá ro zott cél ját érin tô mó do sí tás ese tén az összes kül döt tek há rom ne gyed é nek egyet -
ér tô sza va za ta alap ján,
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4.6.2. a Egye sü let stra té gi ai ter ve, és az éves be szá mo ló, il let ve kon szo li dált be szá mo ló el fo ga dá sa,
4.6.3. az Egye sü let tu laj do ná ban lé vô gaz da sá gi tár sa ság(ok) szám vi te li tör vény sze rin ti éves be szá mo ló já nak el fo ga dá sa,
4.6.4. az Egye sü let könyv vizs gá ló ja be szá mo ló já nak el fo ga dá sa,
4.6.5. a tag díj mér té ké nek meg ha tá ro zá sa az Igaz ga tó ta nács ja vas la ta alap ján,
4.6.6. az ered mény fel hasz ná lá sá ról va ló dön tés az Alap sza bály ban le fek te tett el vek sze rint,
4.6.7. az Igaz ga tó ta nács és a Fel ügye lô Bi zott ság éves be szá mo ló já nak el fo ga dá sa,
4.6.8. a Ve zér igaz ga tó két Kül dött gyû lés kö zöt ti idô szak ra vo nat ko zó be szá mo ló já nak el fo ga dá sa,
4.6.9. az Egye sü let tiszt ség vi se lô i nek és Könyv vizs gá ló já nak meg vá lasz tá sa, vissza hí vá sa/fel men té se,
4.6.10. a Sza va zat szám lá ló Bi zott ság tag ja i nak meg vá lasz tá sa, vissza hí vá sa,
4.6.11. a jegy zô könyv ve ze tô nek és a jegy zô könyv hi te le sí tôk nek meg vá lasz tá sa,
4.6.12. az Egye sü let tiszt ség vi se lôi és a Könyv vizs gá ló tisz te let dí já nak meg ha tá ro zá sa,
4.6.13. az Egye sü let fel osz lá sá nak, egye sü lé sé nek (be ol va dás, össze ol va dás), szét vá lá sá nak, át ala ku lá sá nak el ha tá ro zá sa, ál -

lo mány át adá sa, il let ve át vé te le, az összes kül döt tek há rom ne gyed é nek egyet ér tô sza va za ta alap ján,
4.6.14. ren del ke zés az Egye sü let jog utód nél kü li meg szû né se vagy meg szün te té se után fenn ma ra dó va gyon fel osz tá sá ról.
4.6.15. az Egye sü let ja va dal ma zá si po li ti ká já nak el fo ga dá sa,
4.6.16. dön tés mind azon kér dé sek ben, me lyek el bí rá lá sát a Kül dött gyû lés a sa ját ha tás kö ré be von ta.

4.7. Küldöttgyûléshatározatképessége,határozathozatal
4.7.1. A Kül dött gyû lés ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a kül döt tek több mint 50%-a je len van.
4.7.2. A ha tá ro zat ké pes Kül dött gyû lés ha tá ro za ta it – jog sza bály, vagy az Alap sza bály el té rô ren del ke zé se hi á nyá ban – a je -

len lé vô kül döt tek sza va za ta i nak egy sze rû (több mint 50%) több sé gé vel hoz za.
4.7.3. A Kül dött gyû lés ha tá ro za ta it nyílt, vagy tit kos sza va zás sal hoz za.
4.7.4. A Kül dött gyû lé sen a sza va zás tör tén het:

4.7.4.1. a sza va za ti jog szá má nak azo no sí tá sá ra és szá mo lá sá ra al kal mas, egyi de jû vé le mény ki nyil vá ní tás sal (kéz,
vagy sza va zó lap fel eme lé se),

4.7.4.2. a na pi ren di pont jel le gé tôl füg gô en az Igaz ga tó ta nács ál tal meg ha tá ro zott for má jú és tar tal mú sza va zó lap ér -
te lem sze rû ki töl té sé vel és le adá sá val,

4.7.4.3. elekt ro ni kus (nyo mó gom bos) sza va zás sal (amennyi ben en nek biz ton sá gos és meg bíz ha tó tech ni kai fel té te lei
adot tak)

4.7.5. Írás be li sza va zás ese tén a tel jes sza va zó lap ér vény te len nek te kin ten dô, ha ab ban ja ví tás, el írás van vagy a tar ta lom tól,
for má tól el té rô en, vagy hi á nyo san ke rül le adás ra. Írás be li sza va zás ese tén a sza va zó la po kat a jegy zô könyv vel együtt és
azo no san kell ke zel ni és irat tá roz ni.

4.7.6. Kül dött gyû lé sen a Kül dött a jo ga it csak sze mé lye sen gya ko rol hat ja.
4.7.7. A nem ter mé sze tes sze mély Kül dött ese té ben a Kül dött ne vé ben ki zá ró lag a szer ve ze ti for má já ra irány adó sza bá lyok

sze rin ti (cég)jegy zé sé re jo go sult kép vi se lô je(i) sze mé lye sen jár hat(nak) el. A kép vi se le ti jo got a kép vi se lô(k) kö te les(ek)
a re giszt rá lás kor iga zol ni.

4.7.8. Az Alap sza bály ki fe je zet ten ki zár ja a Kül dött, vagy a nem ter mé sze tes sze mély Kül dött kép vi se lô je meg ha tal ma zot ton
ke resz tü li el já rá sát

4.7.9. A sza va zás mód ját a Kül dött gyû lés ha tá roz za meg, akár ese ti jel leg gel.
4.7.10. A Kül dött gyû lé sen a ha tá ro zat meg ho za ta la kor nem sza vaz hat az a Kül dött,

4.7.10.1. Akit a ha tá ro zat kö te le zett ség vagy fe le lôs ség alól men te sít vagy az Egye sü let ter hé re másfajta elôny ben ré -
sze sít;

4.7.10.2. aki vel a ha tá ro zat sze rint szer zô dést kell köt ni;
4.7.10.3. aki el len a ha tá ro zat alap ján pert kell in dí ta ni;
4.7.10.4. aki nek olyan hoz zá tar to zó ja ér de kelt a dön tés ben, aki az Egye sü let nek nem tag ja vagy ala pí tó ja;
4.7.10.5. aki a dön tés ben ér de kelt más szer ve zet tel több sé gi be fo lyá son ala pu ló kap cso lat ban áll; vagy
4.7.10.6. aki egyéb ként sze mé lye sen érin tett a dön tés ben.

4.7.11. Ha egy Kül dött va la mely ügy ben nem sza vaz hat, ôt az adott ha tá ro zat meg ho za ta lá nál a ha tá ro zat ké pes ség meg ál la pí -
tá sa so rán fi gyel men kí vül kell hagy ni.

4.8. AKüldöttgyûlésösszehívása
4.8.1. Az Igaz ga tó ta nács a Kül dött gyû lést szük ség sze rint, de éven te leg alább egy al ka lom mal kö te les össze hív ni. Az Igaz ga -

tó ta nács a Kül dött gyû lés idô pont ját mi ni mum 15 nap pal ko ráb ban kö te les ki tûz ni és azt az Egye sü let Internetes ol da lán
köz zé ten ni. A Kül dött vá lasz tást kö ve tô el sô Kül dött gyû lés össze hí vá sá ra az Igaz ga tó ta nács jo go sult a rend kí vü li Kül -
dött gyû lés össze hí vá sá nak sza bá lyai sze rint (lsd. 4.8.7.).

4.8.2. A Kül dött gyû lést össze kell hív ni ak kor is, ha azt a Kül döt tek egy har ma da az ok és cél meg je lö lé sé vel in dít vá nyoz za,
vagy ha az össze hí vá sát a bí ró ság, vagy a szak mai fe lü gye le tet el lá tó szerv a na pi ren di pon tok meg je lö lé sé vel el ren deli.
A Ve zér igaz ga tó kez de mé nye zé sé re az Igaz ga tó ta nács a Kül dött gyû lést össze hív hat ja.

4.8.3. Az Igaz ga tó ta nács kö te les a Kül dött gyû lést össze hív ni a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le cél já ból, ha
4.8.3.1. az Egye sü let va gyo na az ese dé kes tar to zá so kat nem fe de zi;
4.8.3.2. az Egye sü let elô re lát ha tó lag nem lesz ké pes a tar to zá so kat ese dé kes ség kor tel je sí te ni; vagy
4.8.3.3. az Egye sü let cél já nak el éré se ve szély be ke rült.

4.8.4. A 4.8.3. pont ban fog lal tak alap ján össze hí vott Kül dött gyû lé sen a Kül döt tek kö te le sek az össze hí vás ra okot adó kö rül -
mény meg szün te té se ér de ké ben in téz ke dést ten ni vagy az Egye sü let meg szün te té sé rôl dön te ni.
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4.8.5. A meg hí vót a Kül döt tek ré szé re leg alább a Kül dött gyû lést meg elô zô 15 nap pal ko ráb ban – a Kül dött Egye sü let hez be je -
len tett (3.4.8. pont) nyil ván tar tott lak cí mé re, il let ve szék he lyé re vagy az Egye sü let nyil ván tar tá sá ban lé vô elekt ro ni kus
pos ta fi ók ja cí mé re – el kell kül de ni. A Kül dött gyû lés meg tart ha tó az Egye sü let szék he lyé tôl el té rô, a Kül dött gyû lés le bo -
nyo lí tá sá ra al kal mas más he lyen is.

4.8.6. A na pi ren di pon to kat és an nak sor rend jét az Igaz ga tó ta nács ha tá roz za meg. A na pi rend re fel kell ven ni azt a kér dést,
amely nek meg tár gya lá sát az Igaz ga tó ta nács El nö ké hez in té zett le vél ben a ta gok/Kül döt tek 10 (tíz) %-a, vagy a Ve zér -
igaz ga tó leg ké sôbb 30 nap pal a Kül dött gyû lés ter ve zett idô pont ja elôtt írás ban kér te. Amennyi ben a na pi ren di pont ra tör -
tént ja vas lat a fen ti ha tár idô után ér ke zik az Igaz ga tó ta nács El nö ké hez, úgy a ja vas la tot a Kül dött gyû lé sen a na pi ren di
pon tok kal össze füg gés ben is mer tet ni kell. Az ilyen na pi rend re vo nat ko zó ja vas lat tár gya lá sá ra a ja vas lat fenn tar tá sa
ese tén a so ron kö vet ke zô Kül dött gyû lé sen ke rül sor.

4.8.7. A Kül dött gyû lés re vo nat ko zó meg hí vó ban köz lés re ke rül a Kül dött gyû lé sek he lye és ide je, va la mint ha tá ro zat kép te len -
sé ge mi att meg is mé telt Kül dött gyû lé sek idô pont ja és he lye, va la mint a meg is mé telt Kül dött gyû lés re irány adó sza bá lyok
(lsd. 4.14.) sze rin ti sza bá lyai.

4.8.8. A Kül dött gyû lés a meg hí vó ban nem sze rep lô na pi ren di pon tot csak ab ban az eset ben tár gyal hat ja, ha a Kül dött gyû lé sen
leg alább a Kül döt tek há rom ne gye de je len van és a na pi rend fel vé te lét a Kül dött gyû lés egy han gú lag el ha tá roz za.

4.8.9. Rend kí vü li Kül dött gyû lés össze hí vá sá ra az Igaz ga tó ta nács dön té se alap ján az Igaz ga tó ta nács El nö ke, il let ve az 5.5.7.
pont alap ján a Fel ügye lô Bi zott ság El nö ke jo go sult. A Rend kí vü li Kül dött gyû lést az Igaz ga tó ta nács ál tal ja va solt na pi -
rend del 24 órán be lü li idô pont ra is össze le het hív ni. Az össze hí vás tör tén het elekt ro ni ku san (e-mailen), táv irat ban,
vissza iga zolt te le fon hí vás sal, pos tai úton és fa xon.

4.8.10. A Rend kí vü li Kül dött gyû lés ha tá ro zat kép te len sé gé re vo nat ko zó el já rás ra a Meg is mé telt Kül dött gyû lés re irány adó 4.14.
pont ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

4.8.11. Az Igaz ga tó ta nács tag jai kö te le sek a Kül dött gyû lé sen részt ven ni, a Kül dött gyû lé sen az Egye sü let tel kap cso la tos kér dé -
sek re vá la szol ni, az Egye sü let te vé keny sé gé rôl és gaz da sá gi hely ze té rôl be szá mol ni.

4.9. RegisztrációaKüldöttgyûléshez
4.9.1. A Kül döt te ket a Kül dött gyû lé sen az Igaz ga tó ta nács ál tal meg ha tá ro zott for má ban, írás ban re giszt rál ni kell (je len lé ti ív).

A regisztráció so rán biz to sí ta ni kell, hogy a Kül dött gyû lé sen je len lé vô va la mennyi Kül dött azo no sít ha tó, to váb bá a ha tá -
ro zat ké pes ség a Kül dött gyû lés alatt is fo lya ma to san vizs gál ha tó le gyen.

4.9.2. A ter mé sze tes sze mély Kül dött, il let ve a nem ter mé sze tes sze mély Kül dött kép vi se lô je(i) a regisztráció so rán kö te les(ek)
sze mély azo nos sá gát(ukat) sze mé lyi azo no sí tó ok mánnyal, to váb bá la kó he lyét lakcímkártyával iga zol ni. A nem ter mé -
sze tes sze mély Kül dött kép vi se lô je ezen túl me nô en kép vi se le ti jo go sult sá gát is kö te les iga zol ni.

4.9.3. A Kül dött gyû lé sen csak re giszt rált Kül dött ve het részt. A Kül dött gyû lé sen a re giszt rált Kül döt te ken kí vül csak az Igaz ga -
tó ta nács ál tal meg hí vott sze mé lyek ve het nek részt.

4.10. KüldöttgyûlésLevezetôElnöke
4.10.1. A Kül dött gyû lést az Igaz ga tó ta nács ál tal elô ze te sen meg bí zott le ve ze tô el nök, míg az ô aka dá lyoz ta tá sa ese té ben az

Igaz ga tó ta nács ál tal elô ze te sen meg bí zott he lyet tes ve ze ti le. Je len pont ren del ke zé sei a le ve ze tô el nök he lyet tes re is
vo nat koz nak.

4.10.2. A Le ve ze tô El nök:
4.10.2.1. biz to sít ja a na pi ren di pon tok fo lya ma tos és ha té kony tár gya lá sá nak le he tô sé gét,
4.10.2.2. biz to sít ja a ha tá ro za tok meg ho za ta lá nak (sza va zá si el já rás) alak sze rû sé gét,
4.10.2.3. amennyi ben a Kül dött gyû lés a na pi ren dek kel össze füg gô fel szó la lá sok, ész re vé te lek idô tar ta mát meg ál la pít ja,

úgy biz to sít ja az idô kor lá tok be tar tá sát.
4.10.3. A Le ve ze tô El nök jo go sult sa ját ha tás kör ben a szót meg von ni bár me lyik fel szó la ló tól, amennyi ben a fel szó la lá sá nak tar -

tal ma, ma ga tar tá sa a Kül dött gyû lés mun ká ját hát rál tat ja, aka dá lyoz za ki vé ve, ha a Kül dött gyû lés az érin tett sze mély to -
váb bi fel szó la lá sa mel lett dönt.

4.10.4. Amennyi ben a Le ve ze tô El nök az adott na pi ren di pont ban érin tett, az érin tett ség idô tar ta má ra az Igaz ga tó ta nács ál tal
elô ze te sen meg bí zott Le ve ze tô El nökhe lyet tes he lyet te sí ti.

4.11. AKüldöttgyûlésJegyzôkönyve
4.11.1. A Kül dött gyû lés rôl írás be li jegy zô könyv ké szül. A jegy zô köny vet a Le ve ze tô El nök ál tal ja va solt, és Kül dött gyû lés ál tal

nyílt sza va zás sal meg vá lasz tott Jegy zô könyv ve ze tô ve ze ti.
4.11.2. Bár me lyik je len lé vô Kül dött in dít vá nyá ra a Kül dött gyû lés ak ként ha tá roz hat, hogy az ott el hang zot tak ról hang fel vé tel ké -

szül jön, amennyi ben eh hez a tech ni kai le he tô sé gek ren del ke zés re áll nak. Az írás be li jegy zô könyv a fel vé tel alap ján ké -
szí ten dô el, leg ké sôbb a Kül dött gyû lést kö ve tô 15 mun ka na pon be lül. Amennyi ben a fel vé tel ké szí té sét a Kül dött gyû lés
ér de mi meg kez dé sét kö ve tôn ha tá roz zák el, úgy a fel vé tel meg kez dé se elôtt el hang zot tak ról ké szült írás be li jegy zô könyv -
részt a Le ve ze tô El nök, a Jegy zô köny ve ze tô és a két Jegy zô könyv-hi te le sí tô kö te les alá írá sá val kü lön is hi te le sí te ni.

4.11.3. A fel vé telt a Kül dött gyû lést kö ve tô 365 na pig, vagy az adott Kül dött gyû lé sen ho zott ha tá ro zat el le ni fe lül vizs gá la ti el já rás
kez de mé nye zé se ese té ben az el já rás jog erôs be fe je zé sé ig kell meg ôriz ni.

4.11.4. A jegy zô köny vet a Le ve ze tô El nök, a Jegy zô könyv ve ze tô és a Kül dött gyû lés ál tal meg vá lasz tott ket tô jegy zô könyv-hi te -
le sí tô alá írá sá val hi te le sí ti.

4.11.5. A jegy zô könyv, il let ve a fel vé tel meg ôr zé sét és irat tá ro zá sát az Egye sü let er re vo nat ko zó sza bály za ta sze rint, en nek hiá -
nyá ban a leg na gyobb gon dos ság mel lett az Igaz ga tó ta nács, il let ve az Igaz ga tó ta nács ál tal meg bí zott sze mély kö te les
meg szer vez ni és ar ról gon dos kod ni.
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4.12. MandátumvizsgálóBizottság
4.12.1. A Man dá tum vizs gá ló Bi zott ság fe la da ta a Kül dött gyû lés nap ján és kez de te elôtt a Kül döt tek rész vé te li jo go sult sá gá nak

el len ôr zé se.
4.12.2. En nek ke re té ben:

4.12.2.1. a regisztráció ada ta it el len ôr zi, meg ál la pít ja a je len le vô kül döt tek szá mát, sze mé lyét,
4.12.2.2. el nö ke út ján in dít ványt tesz a Kül dött gyû lés Le ve ze tô El nö ké nek a ha tá ro zat ké pes ség meg ál la pí tá sá ra vo nat -

ko zó an,
4.12.2.3. fo lya ma to san el len ôr zi a ha tá ro zat ké pes ség meg lé tét.

4.12.3. Amennyi ben a Man dá tum vizs gá ló Bi zott ság bár mi kor ha tá ro zat kép te len sé get ál la pít meg, mind ad dig nem le het a Kül -
dött gyû lé sen to váb bi ér de mi ha tá ro za tot hoz ni, amíg a ha tá ro zat ké pes ség hely re nem áll, tar tós ha tá ro zat kép te len sé get
a Le ve ze tô el nök jo go sult meg ál la pí ta ni ez eset ben szük ség sze rint meg is mé telt Kül dött gyû lést kell tar ta ni.

4.12.4. A Man dá tum vizs gá ló Bi zott ság ket tô-öt fô bôl ál ló bi zott ság, me lyet az Igaz ga tó ta nács je löl ki a Kül dött gyû lést meg elô -
zôen ese ti jel leg gel.

4.12.5. A Man dá tum vizs gá ló Bi zott ság mun ká ját a bel sô el len ôr és az in for ma ti ka se gí ti. A regisztrációt egye bek ben az Egye -
sü let mun ka szer ve ze té nek a Ve zér igaz ga tó ál tal fel kért tag jai vég zik.

4.13. SzavazatszámlálóBizottság
4.13.1. A Kül dött gyû lés ha tá ro za tai meg ho za ta la kor a sza va za to kat össze kell szá mol ni. A sza va zat szám lá lás mód ját az Alap -

sza bály ren del ke zé se sze rint (lsd. 4.7.4.) a Le ve ze tô El nök ha tá roz za meg. A na pi ren di pon tok kal össze füg gô sza va za -
to kat a Sza va zat szám lá ló Bi zott ság szá mol ja össze, ide nem ért ve az elekt ro ni kus sza va zat szám lá lást.

4.13.2. A Sza va zat szám lá ló Bi zott ság a Kül dött gyû lés ál tal nyílt sza va zás sal, al kal man ként ke rül meg vá lasz tás ra, és mi ni mum
3 fô bôl áll. A sza va zat szám lá lók ma guk kö zül egy el nö köt választanak.

4.13.3. A Sza va zat szám lá ló Bi zott ság el len ôr zi a sza va zás sza bály sze rû sé gét, el vég zi a sza va zat szám lá lást és El nö kén ke resz -
tül be szá mol a Kül dött gyû lés nek a sza va zás ered mé nyé rôl.

4.13.4. A Sza va zat szám lá ló Bi zott ság nak nem le het tag ja olyan sze mély, aki az adott sza va zá son je lölt ként sze re pel. Amennyi -
ben a je lö lést kö ve tô en össze fér he tet len ség me rül fel, az össze fér he tet len sé get azon nal meg kell szün tet ni. En nek ke -
re té ben a je lö lés el fo ga dá sa ese tén a Sza va zat szám lá ló Bi zott ság ba kell új sze mélyt vá lasz ta ni, vagy a je lö lés vissza -
uta sí tá sa ese tén szük ség sze rint új je löl tet kell ál lí ta ni.

4.13.5. A sza va zat szám lás ered mé nyét a jegy zô könyv ben rög zí te ni kell.

4.14. MegismételtKüldöttgyûlés
4.14.1. Amennyi ben a Kül dött gyû lés ha tá ro zat kép te len, úgy a meg is mé telt Kül dött gyû lés össze hí vá sá ra a rend kí vü li Kül dött gyû -

lés re vo nat ko zó ren del ke zé sek az irány adók. az zal, hogy amennyi ben a meg is mé telt Kül dött gyû lés össze hí vá sá ra az
ere de ti na pi ren den sze rep lô ügyek ben az ere de ti meg hí vó ban sze rep lô na pon ké sôb bi idô pont ban ke rül sor, a Kül dött -
gyû lés a meg hí vó ban meg hir de tett na pi ren di pon tok te kin te té ben ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a kül döt tek több mint
50%-a je len van.

4.14.2. A ha tá ro zat kép te len ség mi att meg is mé telt Kül dött gyû lés az ere de ti na pi ren den sze rep lô ügyek ben az ere de ti idô pon tot
leg alább há rom és leg fel jebb ti zen öt nap pal kö ve tô idô pont ra is össze hív ha tó, s ez eset ben a meg is mé telt Kül dött gyû -
lés a meg je lent Kül döt tek lét szá má ra te kin tett nél kül ha tá ro zat ké pes.

4.14.3. A ha tá ro zat kép te len ség mi att meg is mé telt Kül dött gyû lés össze hí vá sa az ere de ti Kül dött gyû lés meg hí vó já ban meg je lölt
fel té te lek kel tör tén het. Az ere de ti Kül dött gyû lés rôl tá vol ma ra dó kül döt te ket a meg is mé telt Kül dött gyû lés tar tá sá ról tá jé -
koz tat ni kell.

4.14.4. A meg is mé telt Kül dött gyû lé sen az ere de ti meg hí vó ban meg hir de tett na pi ren di pon to kon, il let ve azok sor rend jén nem le -
het vál toz tat ni, ki vé ve, ha a meg is mé telt Kül dött gyû lé sen va la mennyi kül dött je len van és ezt a meg is mé telt Kül dött gyû -
lés el ha tá roz za.

4.15. AKüldöttgyûléshatározatánakkihirdetése
4.15.1. A Kül dött gyû lés ál tal ho zott ha tá ro za tot az azt tar tal ma zó jegy zô könyv hi te le sí té sét kö ve tô 15 na pon be lül az Egye sü let

Internetes ol da lán ki kell hir det ni. A ki hir de tés rôl az Igaz ga tó ta nács a ve zér igaz ga tó út ján gon dos ko dik.

5. AZEGYESÜLETTISZTSÉGVISELÔI

5.1. AzEgyesülettisztségviselôi
5.1.1. Igaz ga tó ta nács El nö ke és tag jai
5.1.2. Fel ügye lô Bi zott ság El nö ke, El nök he lyet te se és tag jai

5.2. AzEgyesülettisztségviselôirevonatkozóközösszabályok
5.2.1. A Kül dött gyû lés az Egye sü let tiszt ség vi se lô it alap eset ben 5 év re, de a min den ko ri or szá gos kül dött vá lasz tá si el já rás tel -

jes kö rû le bo nyo lí tá sát kö ve tô en az újon nan meg vá lasz tott Kül döt tek bôl ál ló új Kül dött gyû lés ala ku ló ülé sét (ala ku ló Kül -
dött gyû lés) kö ve tô 120 na pon be lül meg tar tan dó tiszt ség vi se lô-vá lasz tá sig bíz za meg. Amennyi ben a tiszt ség vi se lô meg -
bí zá sa a meg vá lasz tá sa (cik lus) le já ra ta elôtt bár mely ok ból meg szû nik, úgy a he lyé re vá lasz tott tiszt ség vi se lô meg vá -
lasz tá sa az ere de ti öt éves cik lus vé gé ig szól. A tiszt ség vi se lô vá lasz tá son a sza va zás – nyílt vagy tit kos, írás be li, kéz -
fe le me lé ses il let ve gé pi – mód já ról a Kül dött gyû lés a sza va zást meg elô zô en dönt.
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5.2.2. Tiszt ség vi se lô csak olyan sze mély le het, aki meg fe lel a Bit. vo nat ko zó fel té te le i nek.
5.2.2.1. Tiszt ség vi se lô az a nagy ko rú sze mély le het, aki nek cse lek vô ké pes sé gét a te vé keny sé ge el lá tá sá hoz szük sé -

ges kör ben nem kor lá toz ták.
5.2.2.2. Nem le het az Egye sü let tiszt ség vi se lô je az, akit bûn cse lek mény el kö ve té se mi att jog erô sen sza bad ság vesz -

tés bün te tés re ítél tek, amíg a bün te tett elô é let hez fû zô dô hát rá nyos kö vet kez mé nyek alól nem men te sült.
5.2.2.3. Nem le het tiszt ség vi se lô az, akit e fog lal ko zás tól jog erô sen el til tot tak. Akit va la mely fog lal ko zás tól jog erôs bí -

rói íté let tel el til tot tak, az el til tás ha tá lya alatt nem le het az Egye sü let tiszt ség vi se lô je, amennyi ben az Egye sü -
let az íté let ben meg je lölt te vé keny sé get foly tat.

5.2.2.4. Az el til tást ki mon dó ha tá ro zat ban meg sza bott idô tar ta mig nem le het az Egye sü let tiszt ség vi se lô je, akit el til tot -
tak a ve ze tô tiszt ség vi se lôi te vé keny ség tôl.

5.2.2.5. Nem le het a Felügyelôbizottság El nö ke vagy tag ja aki, vagy aki nek hoz zá tar to zó ja az Egye sü let Igaz ga tó ta ná -
csá nak El nö ke vagy tag ja.

5.2.3. Tiszt ség vi se lô csak ter mé sze tes sze mély egye sü le ti tag le het. A tiszt ség vi se lôi meg vá lasz tás az érin tett sze mély ál tal
va ló el fo ga dá sá val jön lét re.

5.2.4. A tiszt ség vi se lô ket a meg bí zás el lá tá sá ért Kül dött gyû lés ál tal meg ál la pí tott tisz te let díj il le ti meg.
5.2.5. A tiszt ség vi se lôk a tiszt sé gü ket az Egye sü let ve ze té se és mû köd te té se so rán az ilyen tiszt sé get be töl tô sze mé lyek tôl el -

vár ha tó fo ko zott gon dos ság gal, az Egye sü let ér de ke i nek el sôd le ges sé ge alap ján kö te le sek el lát ni.
5.2.6. A tiszt ség vi se lô a tiszt sé gét csak sze mé lye sen lát hat ja el, kép vi se let nek he lye nincs.
5.2.7. Az a tiszt ség vi se lô, aki nem vá lasz tott Kül dött, a Kül dött gyû lé sen ta nács ko zá si jog gal részt ve het.
5.2.8. A tiszt ség vi se lô meg bí zá sa meg szû nik

5.2.8.1. a meg bí zás idô tar ta má nak le jár tá val,
5.2.8.2. vissza hí vás sal,
5.2.8.3. le mon dás sal,
5.2.8.4. a tiszt ség vi se lô egye sü le ti tag sá gi vi szo nyá nak meg szû né sé vel,
5.2.8.5. a tiszt ség vi se lô ha lá lá val,
5.2.8.6. a tiszt ség vi se lô cse lek vô ké pes sé gé nek a te vé keny sé ge el lá tá sá hoz szük sé ges kör ben tör té nô kor lá to zá sá val,
5.2.8.7. a Bit. el té rô ren del ke zé se hi á nyá ban a tiszt ség vi se lô vel szem be ni ki zá ró vagy össze fér he tet len sé gi ok bekö -

vet keztével.
5.2.9. A tiszt ség vi se lô a meg vá lasz tá si idô tar ta má nak le jár ta elôtt a Kül dött gyû lés ha tá ro za tá val in do ko lás nél kül bár mi kor

vissza hív ha tó.
5.2.10. A tiszt ség vi se lô a tiszt sé gé rôl bár mi kor le mond hat azon ban, ha az Egye sü let adott szer ve mû kö dô ké pes sé gét (ha tá ro -

zat ké pes sé gé) ez aka dá lyoz ná, úgy a le mon dás csak an nak be je len té sé tôl szá mí tott hat va na dik na pon vá lik ha tá lyos sá
ki vé ve, ha az Egye sü let Kül dött gyû lé se az új tiszt ség vi se lô meg vá lasz tá sá ról már ezt meg elô zô en gon dos ko dott.

5.2.11. A tiszt ség vi se lôk az Egye sü let rôl, an nak tiszt ség vi se lô i rôl, tag ja i ról tu do má sá ra ju tott min den ne mû adat, in for má ció te -
kin te té ben, mint biz to sí tá si és/vagy üz le ti ti tok ra vo nat ko zó ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li. A tiszt ség vi se lô a meg vá -
lasz tá sa ese tén el fo ga dó nyi lat ko za tá ban ezen kö te le zett sé ge fel vál la lá sát írás ban is kö te les meg erô sí te ni.

5.2.12. Az Egye sü let tiszt ség vi se lôi össze fér he tet len sé ge kér dé sé ben a Bit. min den kor ha tá lyos ren del ke zé sei al kal ma zan dó ak.

5.3. Ajelölés
5.3.1. Tiszt ség vi se lô nek (IT tag és el nök, FB tag és el nök) az Egye sü let bár mely ter mé sze tes sze mély tag ja je löl he tô, aki az

adott tiszt ség re elô írt jog sza bá lyi, il let ve alap sza bá lyi fel té te le i nek meg fe lel.
5.3.2. Tiszt ség vi se lôt je löl ni ki zá ró lag Kül dött jo go sult a sa ját ne vé ben, vagy az ál ta la kép vi selt ta gok eset le ges ja vas la tai alap -

ján. Egy Kül dött több sze mélyt, il let ve azo nos sze mélyt több tiszt ség re is je löl het.
5.3.3. A je lö lés írás ban, mi ni má li san tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban (je lö lô lap), a je lölt és a je lö lô sze mé lyé nek (név,

lak cím) be azo no sí tás ra al kal mas ada ta i nak fel tün te té sé vel tör tén het. A Kül dött vá lasz tást kö ve tô tiszt ség vi se lô vá lasz tás -
ra a je lö lô la po kat a Kül dött vá lasz tás utá ni el sô Kül dött gyû lést kö ve tô 30. na pig le het ér vé nye sen le ad ni. Meg vá lasz tott
tiszt ség vi se lô ki esé se kor szük sé ges pót lá sa ese té ben az IT er re vo nat ko zó, kül döt ti ér te sí té sét kö ve tô 30. na pig le het a
jelölôlapo(ka)t le ad ni. (Az ér te sí tés ki kül dé sé re a Kül dött gyû lé si meg hí vó alak sze rû sé ge az irány adó) A je lö lô lap nak az
IT el nö ké nek cí mez ve, a KöBE szék he lyé re ezen ha tár idôn (30 nap) be lül úgy kell meg ér kez nie, hogy a je lö lés ér vé -
nyessé gé hez szük sé ges, hogy ah hoz egyi de jû leg a je lölt nek a fen ti alak sze rû sé gek kel meg adott el fo ga dó nyi lat ko za tát,
va la mint az adott tiszt ség te kin te té ben a szak mai fe lü gye let en ge dé lye zé si út mu ta tó já ban meg ha tá ro zott ok ira to kat, nyi -
lat ko za to kat is csa tol ni kell.

5.3.4. Az IT el nö ke a fen ti ha tár idôn be lül be ér ke zett ér vé nyes je lö lé se ket ha la dék ta la nul fel ter jesz ti a szak mai fe lü gye let ré -
szé re a fe lü gye le ti en ge dé lye zés ér de ké ben.

5.3.5. A Kül dött gyû lés elé csak olyan sze mé lyek ter jeszt he tôk, akik sze mé lye az adott tiszt ség tekintetétben a vo nat ko zó jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint en ge dé lye zett nek mi nô sül, vagy akik te kin te té ben az en ge dély ké re lem a tiszt ség vi se lô
vá lasz tó Kül dött gyû lést meg elô zô en be nyúj tás ra ke rült. Amennyi ben a tiszt ség vi se lô vá lasz tó Kül dött gyû lés idô pont já ig
va la mely tiszt ség vi se lô je lölt en ge dé lye még nem áll ren del ke zés re, az így meg vá lasz tott tiszt ség vi se lô a tiszt ség be töl -
té sé re és az ab ból ere dô jo gok gya kor lá sá ra csak az en ge dély kéz hez vé te lét kö ve tô en jo go sult.

5.3.6. A tiszt ség vi se lô je lölt, amennyi ben a tiszt ség vi se lô vá lasz tó kül dött gyû lé sen nincs sze mé lye sen je len, a tiszt ség re nem
vá laszt ha tó meg, ki vé ve, ha meg vá lasz tá sa ese té re elô ze te sen írás ban el fo ga dó nyi lat ko za tot tett.

5.3.7. Az Igaz ga tó ta nács a tiszt ség vi se lô vá lasz tást az 5.2.1. pont ban meg ha tá ro zott ha tár idô ben, az 5.3.5. pont ban fog lal tak -
ra fi gye lem mel kö te les ki tûz ni. Meg vá lasz tott tiszt ség vi se lô ki esé se kor szük sé ges pót lá sa ese té ben, amennyi ben a ki -
esés foly tán az adott egye sü le ti szerv tag ja i nak lét szá ma nem csök ken a ha tá ro zat ké pes ség hez szük sé ges mér ték alá,
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az Igaz ga tó ta nács a ki esô tiszt ség vi se lôk meg vá lasz tá sát leg ké sôbb a so ron kö vet ke zô ren des Kül dött gyû lés re kö te les
ki tûz ni, fel té ve, hogy a fel ter jesz tés tár gyá ban ho zott leg utol só ha tá ro zat kéz hez vé te le a so ron kö vet ke zô ren des Kül -
dött gyû lés idô pont ját meg elô zô 15. nap nál ko ráb ban meg tör tént.

5.4. Igazgatótanács
5.4.1. Az Egye sü let ve ze tô szer ve az Igaz ga tó ta nács.
5.4.2. Az Igaz ga tó ta nács 7 tag ból áll.
5.4.3. Az Igaz ga tó ta nács tag ja és kö ze li hoz zá tar to zó ja [Bit. 4. § (1) 64. pont] az Egye sü let Fel ügye lô Bi zott sá gá nak tag já vá

nem vá laszt ha tó meg.
5.4.4. Az Igaz ga tó ta nács tag jai az Egye sü let nek oko zott ká ro kért a Ptk. sza bá lyai sze rint fe lel nek, Az Igaz ga tó ta nács tag jai fe -

le lôs sé ge egye tem le ges. Men te sül a fe le lôs ség alól az Igaz ga tó ta ná csi tag, aki a dön tés ben nem vett részt, vagy a ha -
tá ro zat el len sza va zott.

5.4.5. Az Igaz ga tó ta nács tes tü let ként jár el. Az Igaz ga tó ta nács szük ség sze rint, de leg alább 2 ha von ta ülé se zik és te vé keny -
sé gé rôl a Kül dött gyû lés nek be szá mol.

5.4.6. Az Igaz ga tó ta nács ha tá ro zat ké pes sé gé hez mi ni mum 4 tag já nak je len lé te szük sé ges. Az Igaz ga tó ta nács dön té se it a je -
len lé vô tag ja i nak egy sze rû több sé gé vel hoz za.

5.4.7. Sza va zat egyen lô ség ese tén a kér dést is mé tel ten sza va zás ra kell bo csá ta ni. Is mé telt sza va zat egyen lô ség ese tén a kér -
dést el kell na pol ni.

5.4.8. Az Igaz ga tó ta nács ülé se it az Igaz ga tó ta nács El nö ke hív ja össze és ve ze ti. Az ülés össze hí vá sát – az ok és a cél meg -
je lö lé sé vel – az Igaz ga tó ta ná csi ta gok bár me lyi ke, a Fel ügye lô Bi zott ság El nö ke, a Ve zér igaz ga tó írás ban kér he ti az
Igaz ga tó ta nács el nö ké tôl, aki a ké re lem kéz hez vé te lé tôl szá mí tott nyolc na pon be lül kö te les in téz ked ni az Igaz ga tó ta -
nács ülé sé nek 15 na pon be lü li idô pont ra tör té nô össze hí vá sá ról. Ha az Igaz ga tó ta nács El nö ke a ké re lem nek nem tesz
ele get, a ké rel met elô ter jesz tô ma ga jo go sult az ülés össze hí vá sá ra.

5.4.9. Az Igaz ga tó ta nács egye bek ben az ügy rend jét ma ga ál la pít ja meg.
5.4.10. Az Igaz ga tó ta ná csot az Igaz ga tó ta nács El nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Igaz ga tó ta nács ál tal írás ban fel ha tal ma zott

Igaz ga tó ta ná csi tag kép vi se li,
5.4.11. Az Igaz ga tó ta nács jo go sult el jár ni min den olyan ügy ben, amely nem tar to zik a Kül dött gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be,

to váb bá amit a Kül dött gyû lés a ha tás kö ré be utal.
5.4.12. Az Igaz ga tó ta nács ha tás kö ré be tar to zik kü lö nö sen:

5.4.12.1. A kül dött vá lasz tás le bo nyo lí tá sa – azon be lül kü lö nö sen a kül dött vá lasz tá si te rü le te i nek ki je lö lé se, a Te rü le ti
Kül dött vá lasz tó Gyû lé sek össze hí vá sa –, va la mint az ez zel össze füg gô vég re haj tá si sza bá lyok meg ha tá ro -
zása,

5.4.12.2. Kül dött gyû lés le bo nyo lí tá sa – azon be lül kü lö nö sen an nak össze hí vá sa, na pi rend jé nek meg ál la pí tá sa –, vala -
mint az ez zel össze füg gô vég re haj tá si sza bá lyok meg ha tá ro zá sa,

5.4.12.3. Kül dött gyû lés na pi rend jén sze rep lô elô ter jesz té sek, ha tá ro za ti ja vas la tok elô ké szí té se és szak mai meg ala po -
zá sa,

5.4.12.4. a Kül dött gyû lés ha tá ro za ta i nak ki hir de té se,
5.4.12.5. kül dött gyû lé si ha tá ro za tok vég re haj tá sá nak meg szer ve zé se és el len ôr zé se,
5.4.12.6. üz let po li ti kai cé lok meg ha tá ro zá sa,
5.4.12.7. stra té gi ai terv vé le mé nye zé se és elô ze tes jó vá ha gyá sa,
5.4.12.8. az Egye sü let éves üz let ter vé nek el fo ga dá sa,
5.4.12.9. a Ve zér igaz ga tó fe let ti mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa,
5.4.12.10. a Ve zér igaz ga tó he lyet te sei ki ne ve zé sé nek és fel men té sé nek jó vá ha gyá sa,
5.4.12.11. a Bit.-ben ne ve sí tett egyéb ve ze tôk ki ne ve zé sé nek és fel men té sé nek jó vá ha gyá sa, a bel sô el len ôr zé si ve ze -

tô ki vé te lé vel,
5.4.12.12. dön tés a sa ját tu laj do nú gaz da sá gi tár sa ság leg fôbb szer ve ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben, ki vé -

ve a szám vi te li tör vény sze rin ti éves be szá mo ló jó vá ha gyá sát.
5.4.12.13. új biz to sí tá si ter mé kek el fo ga dá sa,
5.4.12.14. tag ki zá rá sá ról szó ló dön tés,
5.4.12.15. az Egye sü let Szer ve ze ti Mû kö dé si Sza bály za tá nak meg ál la pí tá sa,
5.4.12.16. sa ját ügy rend jé nek meg ál la pí tá sa,
5.4.12.17. az Igaz ga tó ta nács jo go sult szak ér tô vagy szak ér tôk igény be vé te lé re azok ban a kér dé sek ben, ame lyek ben az

Ve zér igaz ga tó val és/vagy a szak mai ve ze tés sel nem ért egyet és/vagy nem tud nak meg egyez ni,
5.4.12.18. az Igaz ga tó ta nács jo go sult a Fel ügye lô Bi zott ság nál vizs gá lat le foly ta tá sát kez de mé nyez ni,
5.4.12.19. a fel kért mun ka bi zott sá gok mû köd te té se, irá nyí tá sa.
5.4.12.20. a Man dá tum vizs gá ló Bi zott ság tag ja i nak meg bí zá sa.
5.4.12.21. gaz da sá gi tár sa ság, tár sa dal mi szer ve zet, ala pít vány ala pí tá sa, il let ve más gaz dál ko dó vagy egyéb szer ve -

ze tek kel kö zös tu laj do nú tár sa ság ala pí tá sa.
5.4.12.22. az Egye sü let tu laj do ná ban lé vô gaz da sá gi tár sa ság(ok) mû kö dé si for má já nak és fô te vé keny sé gé nek meg vál -

toz ta tá sa, a tár sa ság(ok) át ala ku lá sá nak és jog utód nél kü li meg szû né sé nek el ha tá ro zá sa
5.4.12.23. a szol gál ta tás csök ken té sé nek, il let ve a ta gok ál tal tel je sí ten dô kö te le zô pót ló la gos be fi ze tés el ren de lé se, és

mér té ké nek meg ha tá ro zá sa,
5.4.12.24. a ja va dal ma zá si po li ti ka vég re haj tá sá nak fel ügye lé se,
5.4.12.25. a kö zép tá vú tô ke me nedzs ment terv mo ni to ro zá sa,
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5.4.12.26. a ha tás kö ré be tar to zó je len té sek, be szá mo lók tár gya lá sa, jó vá ha gyá sa,
5.4.12.27. a jog sza bá lyi elô írás sze rint az Igaz ga tó ta nács ál tal jó vá ha gyan dó, így kü lö nö sen az Egye sü let koc ká zat ke -

ze lé sé re, bel sô kont roll rend sze ré re, bel sô el len ôr zé sé re és ki szer ve zé sé re vo nat ko zó bel sô sza bály za tok
jó vá ha gyá sa,

5.4.13. Az Igaz ga tó ta nács:
El nö ke: Ádám Im re György
Tag jai: Dr. Je len Ta más Szemán Ró bert Tomka Bog lár ka

Dr. Smidelik Pé ter Ár pád Dr. Szikszai Ju li an na Dr. Zámbó Ákos Jó zsef

5.5. FelügyelôBizottság
5.5.1. Az Egye sü let mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát 7 ta gú Fel ügye lô Bi zott ság el len ôr zi. Tag ja it és el nö két a Kül dött gyû lés írás -

be li sza va zás sal 5 év re vá laszt ja. A Fel ügye lô Bi zott ság tag jai kö zül El nök he lyet test vá laszt hat, aki az el nök aka dá lyoz -
ta tá sa ese tén, ese ti jel leg gel az el nök he lyet te sí té sét el lát ja. Az El nök he lyet tes egyéb fe la da ta it, ha tás kö rét a Fel ügye lô
Bi zott ság sa ját ügy rend jé ben ál la pít ja meg.

5.5.2. A Fel ügye lô Bi zott ság el len ôr zi és fel ügye li az Egye sü let mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát, gon dos ko dik ar ról, hogy az Egye -
sü let ren del kez zen át fo gó és az ered mé nyes mû kö dés biz to sí tá sá ra al kal mas el len ôr zé si rend szer rel, fel ügye li és szak -
ma i lag irá nyít ja a bel sô el len ôr zé si szer ve ze tet, szük ség ese tén aján lá so kat és ja vas la to kat dolgoz ki a bel sô el len ôr zés
ál tal vég zett vizs gá la tok meg ál la pí tá sa alap ján, el len ôr zi az éves és köz ben sô pénz ügyi je len té se ket, to váb bá el lát ja a
Bit. 85. § (4) be kez dé sé ben elô írt fe la da to kat.

5.5.3. A bel sô el len ôr zé si szer ve zet irá nyí tá sa ke re té ben a Fel ügye lô Bi zott ság:
a) gon dos ko dik ar ról, hogy a biz to sí tó ren del kez zen át fo gó és ered mé nyes mû kö dés re al kal mas el len ôr zé si rend szer rel;
b) irá nyít ja a bel sô el len ôr zé si fel adat kört el lá tó sze mély te vé keny sé gét, amely nek ke re té ben

• El fo gad ja a bel sô el len ôr zé si szer ve ze ti egy ség éves el len ôr zé si ter vét
• Leg alább nap tá ri ne gyed éven te meg tár gyal ja a bel sô el len ôr zé si fel adat kört el lá tó sze mély ál tal ké szí tett je len té se -

ket, és el len ôr zi a szük sé ges in téz ke dé sek vég re haj tá sát
• Szük ség ese tén kül sô szak ér tô fel ké ré sé vel se gí ti a bel sô el len ôr zés mun ká ját
• Meg ál la pít ja a bel sô el len ôr zé si fel adat kört el lá tó sze mé lyek lét szá mát, ha az Egye sü let nem szer ve zi ki a bel sô el -

len ôr zé si fel adat kört
• A bel sô el len ôr zé si fel adat kört el lá tó sze mély ál tal vég zett vizs gá la tok meg ál la pí tá sai alap ján aján lá so kat, ja vas la to -

kat, és in téz ke dé se ket dolgoz ki és el len ôr zi ezek vég re haj tá sát.
5.5.4. A Fel ügye lô Bi zott ság az Igaz ga tó ta nács tól, il let ve az Egye sü let ve zér igaz ga tó já tól fel vi lá go sí tást kér het, az Egye sü let

köny ve it és ira ta it meg vizs gál hat ja.
5.5.5. A Fel ügye lô Bi zott ság éves te vé keny sé gé rôl a Kül dött gyû lés nek szá mol be.
5.5.6. Ha a Fel ügye lô Bi zott ság meg íté lé se sze rint az Egye sü let tár sa dal mi, vagy szak mai ve ze té se jog sza bály ba, az Alap sza -

bály ba, il let ve az Egye sü let leg fôbb szer vé nek ha tá ro za ta i ba üt kö zô te vé keny sé get vé gez, vagy ilyen mó don mû kö dik,
vagy egyéb ként sér ti az Egye sü let vagy a ta gok ér de ke it, és en nek meg szün te té sé re tett ja vas la ta it az érin tett nem vette
fi gye lem be, a Fel ügye lô Bi zott ság el nö ke össze hív ja az Egye sü let Kül dött gyû lé sé nek rend kí vü li ülé sét, és ja vas la tot tesz
an nak na pi rend jé re.

5.5.7. Tör vény sze gés ész le lé se kor a Fel ügye lô Bi zott ság nak a szak mai, tör vé nyes sé gi fe lü gye le tet el lá tó szer vek fe lé be je len -
té si kö te le zett sé ge van a tör vé nyes ség hely re ál lí tá sa cél já ból. A Fel ügye lô Bi zott ság el nö ke – a bi zott sá gi ülést kö ve tô
10 na pon be lül – a Fe lü gye let nek meg kül di azo kat a jegy zô köny ve ket, elô ter jesz té se ket, il le tô leg je len té se ket, ame lyek
a Fel ügye lô Bi zott ság ál tal tár gyalt olyan na pi ren di pont ra vo nat koz nak, ame lyek tár gya az Egye sü let bel sô sza bály za -
ta i nak sú lyos meg sér té se vagy az irá nyí tás ban, ve ze tés ben ész lelt sú lyos sza bály ta lan ság.

5.5.8. Az Igaz ga tó ta nács ál tal kez de mé nye zett vizs gá la tot a Fel ügye lô Bi zott ság so ron kí vül le foly tat ja, vagy a bel sô el len ôr rel
el vé gez te ti, és an nak ered mé nyé rôl a so ron kö vet ke zô Igaz ga tó ta ná csi ülé sen ad tá jé koz ta tást. Amennyi ben a vizs gálat
le foly ta tá sát nyil ván va ló okok mi att nem lát ja in do kolt nak, an nak el uta sí tá sá ról mind az Igaz ga tó ta nács nak, mind a Kül -
dött gyû lés nek be szá mol.

5.5.9. A Fel ügye lô Bi zott ság tes tü let ként jár el. A Fel ügye lô Bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább éven te négy al ka lom mal
ülé se zik.

5.5.10. A Fel ügye lô Bi zott ság ha tá ro zat ké pes sé gé hez leg alább 4 tag já nak je len lé te szük sé ges. A Fel ügye lô Bi zott ság ha tá roza -
ta it a je len lé vô tag ja i nak egy sze rû több sé gé vel hoz za. Sza va zat egyen lô ség ese tén a kér dést is mé tel ten sza va zás ra kell
bo csá ta ni. Is mé telt sza va zat egyen lô ség ese tén a kér dést el kell na pol ni.

5.5.11. A Fel ügye lô Bi zott ság tag jai sze mé lye sen kö te le sek el jár ni, kép vi se let nek nincs he lye.
5.5.12. A Fel ügye lô Bi zott ság tag ját e mi nô sé gé ben az Egye sü let tag ja, Kül dött gyû lé se, az Igaz ga tó ta nács nem uta sít hat ja.
5.5.13. A Fel ügye lô Bi zott ság ügy rend jét ma ga ál la pít ja meg.
5.5.14. A Fel ügye lô Bi zott ság El nö ke ta nács ko zá si jog gal részt ve het az Igaz ga tó ta nács ülé se in.

6. AZEGYESÜLETSZAKMAISZERVEZETE

6.1. Szakmaiszervezet:
6.1.1. A szak mai szer ve zet fe la da ta, hogy az Egye sü le tet és szer ve it se gít se az Alap sza bály és a Kül dött gyû lés ál tal el fo ga -

dott stra té gia sze rin ti cél ki tû zé sek és fe la da tok meg va ló sí tá sá ban. Ezek tel je sí té se ér de ké ben se gí ti a tes tü le tek dön tés-
elô ké szí tô te vé keny sé gét és vég re hajt ja a dön té se ket, el lát ja a szak mai fe la da to kat.
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6.1.2. A szak mai szer ve zet köz vet len irá nyí tá sát az El sô szá mú ve ze tô lát ja el.
6.1.3. Két Kül dött gyû lé si idô pont kö zött a szak mai szer ve zet ál tal vég zett mun ká ról az El sô szá mú ve ze tô a Kül dött gyû lé se ken

be szá mol.

6.2. Vezérigazgató:
6.2.1. Az Egye sü let szak mai ve ze té sét a Ve zér igaz ga tó lát ja el, aki egy ben az Egye sü let, mint biz to sí tó egye sü let el sô szá mú

ve ze tô jé nek mi nô sül.
6.2.2. Az Egye sü let mun ka tár sai fe lett a Ve zér igaz ga tó gya ko rol ja a mun kál ta tói jog kört az zal, hogy a Bit.-ben ne ve sí tett ve ze -

tôk al kal ma zá sá hoz és fel men té sé hez az Igaz ga tó ta nács egyet ér té se és – a bel sô el len ôr ki vé te lé vel – a Fel ügye lô Bi -
zott ság elô ze tes tá jé koz ta tá sa szük sé ges. A bel sô el len ôr jog vi szo nyá nak meg szün te té sé hez a Fel ügye lô Bi zott ság elô -
ze tes egyet ér té se szük sé ges. A ve zér igaz ga tó az Egye sü let SZMSZ-ében ír tak sze rint jo go sult egyes mun kál ta tói jo go -
kat az Egye sü let más mun ka vál la ló i ra te le pí te ni.

6.2.3. Ve zér igaz ga tó csak olyan sze mély le het, aki meg fe lel a Bit.-ben az el sô szá mú ve ze tô re elô írt fel té te lek nek.

7. AZEGYESÜLETINDULÓVAGYONA

7.1. AzEgyesületindulóvagyona
Az Egye sü let meg ala ku lá sa kor ren del ke zett – az ala ku lás kor ha tá lyos – 1995. évi XCVI. tör vény 46. § (1) be kez dés a)
pont já ban, il let ve a (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ala pí tói va gyon nal.

8. ATAGDÍJÉSATAGSÁGIHOZZÁJÁRULÁSKIALAKÍTÁSIELVEI,BIZTOSÍTÁSIÁGAZATONKÉNT
MEGHATÁROZOTTMÉRTÉKE,FIZETÉSÉNEKMÓDJA

8.1. AzEgyesületbevételei
8.1.1. ta gok tag dí ja,
8.1.2. a ta gok, mint a mû velt biz to sí tá si ter mé kek szer zô dôi ál tal fi ze tett biz to sí tá si díj,
8.1.3. egyéb for rá sok,
8.1.4. pót ló la gos be fi ze tés.

8.2. Atagibefizetések:
8.2.1. A tag díj, amely az Egye sü let mû kö dé si költ sé ge i nek a fe de ze té ül szol gál. A tag díj mér té két az Egye sü let Kül dött gyû lé -

se hagy ja jó vá és vál to zá sát az ese dé kes sé gét meg elô zô 30 (har minc) nap pal az Igaz ga tó ta nács El nö ke te szi köz zé,
vagy ar ról a ta go kat ér te sí ti.

8.2.2. Az Egye sü let ál tal tag ja i nak nyúj tott biz to sí tá si szol gál ta tás el len ér té ke a biz to sí tá si díj. A biz to sí tá si díj mér té két biz to -
sí tás tech ni kai el vek alap ján az Egye sü let szak mai ve ze té se ál la pít ja meg, és az Igaz ga tó ta nács hagy ja jó vá.

8.2.3. Ab ban az eset ben, ha egyéb for rá sok nem len né nek elég sé ge sek az Egye sü let tárgy évi kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé -
re, úgy az Igaz ga tó ta nács – vagy szük ség hely zet ese tén, ha ezt az Igaz ga tó ta nács a fe lü gye le ti szerv (MNB) fel hí vá sára
nem te szi meg, úgy a fe lü gye le ti szerv – pót ló la gos be fi ze tést ír hat elô a tag ság nak, vagy a köl csö nös biz to sí tó egye sü -
let re vo nat ko zó tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyek kö ré re. A pót ló la gos be fi ze tés mér té két és ese dé kes sé gét az
Egye sü let Igaz ga tó ta ná csa a tag díj, a biz to sí tá si dí jak va la mint a nyúj tott szol gál ta tá sok alap ján azo nos fel té te lek ese -
tén azo nos alap el vek sze rint ha tá roz za meg. A pót ló la gos be fi ze té si kö te le zett ség alap ján az Egye sü let tag ja ál tal tel je -
sí ten dô be fi ze tés nem ha lad hat ja meg a tag ál tal a pót ló la gos be fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se nél kül az Egye sü let ré -
szé re bár mi lyen jog cí men éven te tel je sí tett be fi ze té sei 100 szá za lé kát.

8.3. Abefizetésekmódja
8.3.1. A tag dí jat a tag a be lé pé si nyi lat ko zat alá írá sa után, a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té se kor, leg ké sôbb a má so dik díj fi ze -

té si gya ko ri ság sze rin ti díj jal együtt kö te les az 1.8.1. pont ban fog lal tak sze rin ti tárgy idô szak ra meg fi zet ni, azu tán a tárgy -
idô sza kot kö ve tô évek ben az Egye sü let ál tal kül dött díj be ké rô le vé len meg je lölt idô pon tig tar to zik az Egye sü let nek meg -
fi zet ni.

8.3.2. A biz to sí tá si szol gál ta tá sok dí ját az egyes szer zô dé sek nek meg fe le lô en kell a tag nak meg fi zet nie.
8.3.3. A tag a be fi ze té se it cso por tos díj be sze dés sel (in kasszó val), vagy a ré szé rôl in dít vá nyo zott ban ki át uta lás sal vagy kész -

pénz át uta lá si meg bí zás sal (csekk) tel je sít he ti.

8.4. Atagdíjmértéke
8.4.1. A tag díj mér té két a Kül dött gyû lés jo go sult meg ál la pí ta ni, me lyet a 18/2009 (IX. 11.) szá mú ha tá ro za tá val ha vi 150 fo rint -

ban ál la pí tott meg.

9. AZEREDMÉNYFELHASZNÁLÁSELVEIRÔL

9.1. AzEgyesületgazdálkodása
9.1.1. Az Egye sü let nonprofit szer ve zet.
9.1.2. Az Egye sü let a va gyo ná val önál ló an gaz dál ko dik.
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9.1.3. En nek meg fe le lô en az Egye sü let tar to zá sa i ért sa ját va gyo ná val fe lel, a ta gok – a tag díj és a biz to sí tá si díj meg fi ze té sén
túl – az Egye sü let tar to zá sa i ért sa ját va gyo nuk kal nem fe lel nek.

9.1.4. Az Egye sü let jel le gé bôl adó dó an nye re sé get nem ké pez, a tárgy évi nye re sé gé nek az éves be szá mo lót el fo ga dó Kül dött -
gyû lés dön té sé nek meg fe le lô en, va gyo ná nak nö ve lé sé re, tar ta lék kép zés re és/vagy szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra hasz nál ja
fel.

9.1.5. Az Egye sü let tárgy évi nye re sé gé nek az éves be szá mo lót el fo ga dó Kül dött gyû lés dön té sé nek meg fe le lô ré szét az Egye -
sü let díj csök ken tés for má já ban vissza jut tat hat ja azon tag ja i nak, akik az adott év ben az Egye sü let tag jai vol tak és nem
okoz tak kárt, va la mint az ered mény kép zô dé sé nek évét kö ve tô év ben az Egye sü let nél élô biz to sí tá si szer zô dés sel ren -
del kez nek.

9.1.6. Az 9.1.5. pont ban meg ha tá ro zott vissza jut ta tás ra nem ke rül het sor, amennyi ben az Egye sü let nek jog sza bály ból ere dô
tô ke fel töl té si vagy tar ta lék fel töl té si kö te le zett sé ge van.

10.AZEGYESÜLETMEGSZÛNÉSE

10.1. AzEgyesületmegszûnése
Az Egye sü let meg szû nik:

10.1.1. fel osz lá sát, más egye sü let tel va ló egye sü lé sét ki mon dó Kül dött gyû lé si ha tá ro zat tal, il le tô leg biz to sí tó rész vény tár sa ság -
gá va ló át ala ku lás sal,

10.1.2. fel osz la tás sal, il le tô leg meg szû né sé nek meg ál la pí tá sá val,

10.2. Jogutódnélkülimegszûnésvagymegszüntetéseseténazegyesületivagyonfelhasználása
10.2.1. Az Egye sü let meg szû né se, meg szün te té se ese tén a kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el sôd le ges mód ja az ál lo mány át ru -

há zá sa.
10.2.2. Az Egye sü let meg szû né se, meg szün te té se ese tén a biz to sí tá si szer zô dés bôl ere dô kö ve te lé se ket el sô sor ban a kép zô -

dött tar ta lé kok ból, majd az Egye sü let egyéb va gyo ná ból kell ki elé gí te ni.
10.2.3. A köl csö nös biz to sí tó egye sü let jog utód nél kü li meg szû né sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek ben meg ha tá ro zott

kö ve te lé sek ki elé gí té se után fenn ma ra dó egye sü le ti va gyont az Egye sü let meg szû nés ko ri tag jai kö zött, a Kül dött gyû lés
kü lön dön té sé nek meg fe le lô en kell fel osz ta ni.

11.ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

11.1. Hatályosulás
11.1.1. Az Egye sü let mû kö dé sét a Fô vá ro si Bí ró sá gon tör té nô nyil ván tar tás ba vé te lét kö ve tô en kezd te meg.
11.1.2. Ezen mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt Alap sza bályt az Egye sü let Kül dött gyû lé se a ve szély hely zet so rán a

sze mély- és va gyon egye sí tô szer ve ze tek mû kö dé sé re vo nat ko zó el té rô ren del ke zé sek rôl szó ló 102/2020. (IV. 10.) Korm.
ren de let 3. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti ülés tar tá sa nél kü li dön tés ho za tal so rán a Ptk. 3:20. § (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak meg fe le lô en 2020. má jus 27. nap ján Kül dött gyû lé si ha tá ro za tá val jó vá hagy ta.

11.1.3. Az Alap sza bály ren del ke zé sei a jó vá ha gyás nap já tól lép nek ha tály ba.
11.1.4. Az Alap sza bály kül dött vá lasz tás és a Kül dött gyû lés le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei vég re haj tá sá hoz szük sé -

ges tech ni kai, vagy el já rá si rész let sza bá lyo kat az Igaz ga tó ta nács jo go sult meg ha tá roz ni.

11.2. Felügyelet
11.2.1. Az Egye sü let szak mai fe lü gye le tét a Bit. és a Ma gyar Nem ze ti Bank ról szó ló 2013. évi CXXXIX tör vény alap ján a fe lü -

gye le ti jog kö ré ben el já ró Ma gyar Nem ze ti Bank lát ja el.
11.2.2. Az Egye sü let re, an nak tör vé nyes sé gi fe lü gye le té re, va la mint az Igaz ga tó ta nács és a Kül dött gyû lés ha tá ro za ta i val kap -

cso la tos jog or vos lat ra a Pol gá ri Tör vény könyv, to váb bá az egye sü lé si jog ról, a köz hasz nú jog ál lás ról, va la mint a ci vil
szer ve ze tek mû kö dé sé rôl és tá mo ga tá sá ról szó ló 2011. évi CLXXV tör vény ren del ke zé sei al kal ma zan dók a Bit. ren del -
ke zé se i ben fog lalt el té ré sek kel.

11.2.3. Az Alap sza bály ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv, az egye sü lé si jog ról, a köz hasz nú jog ál lás -
ról, va la mint a ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé rôl és tá mo ga tá sá ról szó ló 2011. évi CLXXV tör vény, il let ve a Bit. ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni.

Bu da pest, 2020. má jus 27.

Dr.ZámbóÁkos ÁdámImre
vezérigazgató s.k. elnök s.k.
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KöBEAlapszabály1.sz.melléklet

Ala pí tók:
Berkó Ká roly 1093 Bu da pest, Lónyai u. 34.
Bot ár Emil 2000 Szent end re, Kis for rás u. 19.
Dittel Gá bor 1997 Bu da pest, Il la tos u. 9.
Döme Já nos 7636 Pécs, Fa gyöngy u. 42.
Du na új vá ro si Ipar tes tü let 2401 Du na új vá ros, Pi ac tér 2.
EURO Bt. 7100 Szek szárd, Mér leg 4.
Fe hér vár ta xi 8000 Szé kes fe hér vár, Berzsenyi u. 13.
FUVOSZ 1139 Bu da pest, Forgách u. 9/A
Fôtaxi Rt. 1087 Bu da pest. Kerepesi u. 15.
Fü löp Ilo na 2428 Kisapostag, Pe tô fi u. 48.
Gyô ri Ipar tes tü let 9021 Gyôr, Arany J. u. 31.
Hód me zô vá sár he lyi Ipar tes tü let 6800 Hód me zô vá sár hely, Zrí nyi u. 7.
Jeager Lász ló né 1064 Bu da pest, Iza bel la u. 63.
J.-N.-SZ. M. KKSZSZ 5000 Szol nok, Szapáry u. 19.
Ju hász Jó zsef 5000 Szol nok, Bot ár Im re. u. 2.
Kas sai Ró bert 1125 Bu da pest, Is ten he gyi u. 82.
Kellner Fe renc 1104 Bu da pest. Csom bor u. 2/B
Kis kun ha la si Ipar tes tü let 6400 Kis kun ha las, Szat má ri S. u. 5.
Kiss Sán dor 4000 Nyí regy há za Dó zsa Gy. u. 9.
Kö kény Mi hály 1125 Bu da pest, Tus ná di u. 38/B
Lévai Jó zsef 6800 Hód me zô vá sár hely, Damjanich u. 73.
Meixner György 8000 Szé kes fe hér vár, Virágh B. u. 9.
Ma kói Ipar tes tü let 6900 Ma kó, Jó zsef A. u. 3.
Nagy Sán dor 6900 Ma kó, Má tyás új sor 27.
OVIT Rt. 1601 Bu da pest, Kör vas út sor 105.
Pá pai Ipar tes tü let 8500 Pá pa, Szé che nyi u. 4.
Peredi Pé ter 1131 Bu da pest, Ba bér u. 25.
Pé csi Szál lí tók Ipar tes tü le te 7623 Pécs, Rá kó czi u. 24–26.
Ra gá lyi Ist ván 1114 Bu da pest, Bartók B. u. 15.
Sa mu Jó zsef 5600 Bé kés csa ba, Sza bó P. tér 1.
Sárdi La jos 7400 Ka pos vár, 48-as If jú sá gi u. 13.
Special Transport 1041 Bu da pest, Szi ge ti J. u. 27.
Sza kács Ti bor 1031 Bu da pest, Pá kász u. 7.
Szalay Ala dár 8500 Pá pa, Szé che nyi u. 4.
Szál lí tók Ipar tes tü le te (Nyí regy há za) 4400 Nyí regy há za, Dó zsa Gy. u. 9.
Sze ke res Fe renc 9400 Sop ron, Táncsics M. u. 40.
Szé kely And rás 1031 Bu da pest, Ka zal u. 127.
Ta kács Lász ló 2370 Dabas, Batthyány J. u. 1.
Toman Kft. 1701 Bu da pest, Pf.: 7.
Tóth Sán dor 2344 Dömsöd, Szé che nyi u. 24.
Trans-port Kft. 9023 Gyôr, Csa ba u. 21.
Vígh Csa ba 1192 Bu da pest, Ady u. 9.
Vö rös Lász ló 2120 Du na ke szi, Szil ágyi u. 58.
Werner Je nô 7100 Szek szárd, Csa lo gány u. 4.
Zi la hi Sán dor 5000 Szol nok, Szá za dos u. 2.
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